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AGENDA 21 
 

 AGENDA 21 
www.snf.se/verksamhet/agenda21/ 

 
Agenda 21 är ett globalt handlingspro-
gram som antogs vid FN:s miljökon-
ferens i Rio de Janeiro 1992. Målet är 
att skapa en uthållig utveckling genom 
att utrota fattigdom och undanröja 
miljöhoten på jorden. Byggandet av ett 
hållbart Sverige har börjat. 
 

 www.mls.miljo.gu.se/agenda21/ 
En sammanfattning av Agenda 21. 
 

 www.un.org/esa/earthsummit/ 
Sammanfattning av generalförsamling-
ens specialsession 1997 om implemen-
teringen av Agenda 21. Landprofiler. 
 

 LOKAL AGENDA 21                                     
Alla kommuner 
har som regel en 
hemsida där man 
kan läsa om 
Agenda 21 och 
andra miljöfrågor.  

 
Adressen är oftast: 
www.(kommunens namn).se 
t.ex. www.umea.se 
 

 www.hgur.se/envir/agenda21/ 
agenda21_index.html 
Sökfunktion för Agenda 21. 
 

 www.baltic21.org/ 

 

 
Agenda 21 for The Baltic Sea Region. 

HÅLLBAR UTVECKLING 
 

 INTERNATIONAL INSTITUTE for  
    SUSTAINABLE DEVELOPMENT                                           
www.iisd.org/ 

 
En mycket innehållsrik webbplats.  
   På  iisd.ca/youth/ysbk000.htm 
finns Youth Source Book som har som 
mål att för ungdomar 
 increase their own awareness of   

   sustainable development issues  
 strengthen global youth cooperation  

   and networks  
 contribute to the implementation of  

   Agenda 21, the global plan of action  
   agreed to at the Earth Summit. 
 

 HÅLLBARA SVERIGE                                              
www.regeringen.se/sb/d/1591 

 
Regeringens webbplats om hållbar 
utveckling. 
     

 SUSTAINABLE DEVELOPMENT                                              
www.fao.org/sd/ENdef_en.htm 

 
FAO:s sida om hållbar utveckling 
 

 CENTER OF EXCELLENCE FOR SD 
www.sustainable.doe.gov/ 
Webbplats från US Department of 
Energy. Innehåller bl a “Top Sustain-
able Websites”. 

 EKOLOGISKT FOTAVTRYCK 
www.ecouncil.ac.cr/rio/focus/ 
report/english/footprint/ 
Ecological Footprints of Nations 

• How Much Nature Do They Use?  
• How Much Nature Do They Have? 

 
www.earthday.net/goals/footprint.
stm 

 

 
Självtest av det egna ekologiska fotav-
trycket. 
 

 MILJÖMÄTAREN                                       
www.miljomataren.konsumentverket.
se/ 
Miljömätaren hjälper dig att se hur du 
kan minska din påverkan på miljön, på 
olika sätt. Det handlar om hur du bor, 
äter och reser. 
   

MILJÖFAKTA 
 

 VÄRLDSBANKEN 
www.worldbank.org/data/ 
 

 HUMAN DEVELOPMENT REPORT  
hdr.undp.org/reports/global/2003/ 
och 
hdr.undp.org/reports/global/2004/ 
 

 PEOPLE AND PLANTS 
peopleandplants.org/ 

 
 

 WORLDWATCH INSTITUTE 
www.worldwatch.org/ 



 ECONET 
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www.igc.org/index.html 
Förutom EcoNet går adressen till  

• Womens Net 
• Peace Net 
• Anti Rasism Net 

 
 ARTKUNSKAP                                               

www.sp2000.org/ 
“260 000 Species, 420 000 Synonyms, 
180 000 Common Names, 90 000 
References” finns i denna databas. 

 

 
 

MILJÖORGANISATIONER 
    

 FÄLTBIOLOGERNA                                        
www.faltbiologerna.se/ 
 

 GLOBAL WATER PARTNERSHIP 
www.gwpforum.org/ 
 

 CONSULTATIVE GROUP ON  
    INTERNATIONAL AGRICULTURAL  
    RESEARCH 
www.cgiar.org/ 
CGIAR's mission is to contribute to 
food security and poverty eradication 
in developing countries. 
 

 THE EARTH CHARTER INITIATIVE                                  
www.earthcharter.org/ 
 

 UNEP 
www.unep.org/ 

 
Under rubriken Milestones finns bl a 
- World Summit on Sustainable 
  Development – Johannesburg 2002 
- Malmö Declaration 2000 
- Nairobi Declaration 1997 
- Stockholm Declaration  1972 
 

 MILJÖFÖRBUNDET JORDENS  
    VÄNNER 
www.mjv.se/ 
 

 GREENPEACE                                           
www.greenpeace.org/ 
 

 DET NATURLIGA STEGET 
www.detnaturligasteget.se/ 

 
 

 KONSUMENTSAMVERKAN                              
www.konsumentsamverkan.se/ 
Sveriges Konsumenter i Samverkan är 
den självständiga och fristående konsu-
mentorganisationen i Sverige, helt fri 
från inflytande från vare sig handel, 
producenter eller partipolitiken.  
 

 HÅLL SVERIGE RENT 
 www.hsr.se/ 

 
 

 SVERIGES MILJÖMÅL 
miljomal.nu/ 

 
Miljömålsportalen är den samlande 
ingången till information om arbetet 
med Sveriges 15 miljömål. Här finns 
övergripande information om målen 
och vart vi är på väg. Genom länkar till 
myndigheter med miljömålsansvar och 
till andra viktiga aktörer visas vägen till 
information om miljömålsarbetet. 
 

 VÄRLDSNATURFONDEN  
www.wwf.org/  
och  
panda.org/ 
Svenska sektionen www.wwf.se 
 

 
 

 STOCKHOLM ENVIRONMENT  
    INSTITUTE               
www.sei.se/ 
 
 

 SVENSKA  
    NATURSKYDDSFÖRENINGEN               
www.snf.se/ 
 

SKOLPROJEKT 
 

 VÄGAR TILL KUNSKAP  
     OM MILJÖN 
www.miljo.gu.se/infowell/ 
Vägar till kunskap om miljön är en 
guide till informationsdjungeln och har 
producerats som ett WWW-baserat 
läromedel med inriktning på frågor om 
miljön. Det är både en vägguide och en 
guide till informationskällor om vår 
miljö. 
 

 VATTENKIKAREN 
www.vattenkikaren.gu.se/ 

 
Du finner tips om studier och försök, 
samt fakta om organismer och feno-
men i havet. Genom att ställa frågor 
och visa upp sådant du gjort kan du 
påverka läromedlet. Här kan du också 
knyta kontakter. 
   Vattenkikaren vänder sig främst till 
läskunniga elever från lågstadiet till 
gymnasiet. 
 

 VÄGAR TILL VATTEN 
www.miljo.gu.se/vatten/ 
Syftet med projektet är att ta fram 
läromedel om vatten där datatekniken 
kan ge extra pedagogiska dimensio-
ner. 
 

 VATTENRIKET 
www.vattenriket.kristianstad.se/ 

 
Kristianstads Vattenrike omfattar Hel-
geåns avrinningsområde i Kristianstads 
kommun och de kustnära delarna av 
Hanöbukten. Våtmarksområdet längs 
Helge å är 35 km långt och av interna-
tionellt skyddsvärde sk Ramsarområde. 
 

 GLOBAL SCHOOLNET 
www.globalschoolnet.org/ 
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 EARTH DAY NETWORK 
www.earthday.net/ 

• Teachers corner 
• Ten Thirsty Children 
• What's In Your Water?  

 
 THE GLOBE  

www.globe.gov/ 

 
Global Learning and Observations to 
Benefit the Environment (GLOBE) är ett 
världsomspännande nätverk som be-
står av ca 24.000 lärare i 14.000 
skolor i över 100 länder. Över en mil-
jon elever deltar.  46 svenska skolor 
deltar. Omfattande material på ovan-
stående adress.  
 

 THE 21st CENTURY   
    SCHOOLHOUSE 
www.21cs.org/ 

Projekt för samarbete mellan skolor i 
världen inom olika områden, bl a miljö-
området. 
 

 EUROPEAN SCHOOLNET 
www.eun.org/portal/index-en.cfm 

Europeiska skoldatanätet, EUN, är ett 
svenskt initiativ som samlar 28 utbild-
ningsministerier från hela Europa. EUN 
arbetar för att stödja samarbetet mel-
lan skolor, lärare och elever i Europa 
och internationellt.  

 CAMPUS 
www.hsr.se/sa/node.asp?node=117

 
Campus är en plats på nätet där peda-
goger får hjälp att utveckla sin miljöun-
dervisning. Sidan hör till Håll Sverige 
rent. 

  ENVIRONMENTAL NEWS  

          NETWORK                    
www.enn.com/ 

 
Webbsida med många miljöområden 

numerera 

 MILJÖSKOLOR 

som kan vara av intresse för undervis-
ningen. Även sökfunktion. 
  @ Man kan via e-post pre
gratis på ett nyhetsbrev.  
   Även ljud och bild. 
 

www.skolutveckling.se/utvecklingst

ningsformer– från för-
 

tt verktyg 

 

 

 GENVÄGAR 

eman/hallbarutveckling/miljoskolor
/index.shtml 
Alla olika utbild
skola till vuxenutbildning – kan ansöka
om att få utmärkelsen Miljöskola. Det 
är en utmärkelse som delas ut av Myn-
digheten för skolutveckling.  
  Utmärkelsen fungerar som e
för förskolor och skolor att sätta upp 
egna miljömål och sedan förverkliga 
dem. Det handlar om att man tar upp
miljöfrågor i undervisningen samt att 
man månar om både den yttre, fysiska
miljön och den inre, psykiska miljön. 
 

www-genvagar.slu.se/ 

 
Genvägar är ett interaktivt multimedia-

 ge-
t 

 NATURRESURSCENTRUM  

läromedel avsett för grundskolans 
högstadium och gymnasiet.    
   Läromedlet ger kunskaper om
netik och genteknik och tar samtidig
upp aktuell forskning inom området.  
 

www.nrc.se/ 
NRC i Dalarna är ett kunskapscentrum 

-

 CYBER SCHOOL BUS 

med uppgift att stödja och stimulera 
arbetet för ett ekologiskt hållbart sam
hälle. Ett Skolnätverk för miljöundervis-
ning finns för i första hand Dalarna.  
 

www0.un.org/cyberschoolbus/ 
ing 

et 
                                                                         

Ett  FN-lett projekt om Global Teach
and Learning. Förteckning över projekt 
och skolor som medverkar finns på 
www0.un.org/cyberschoolbus/plan
                                                               

ÖSTERSJÖOMRÅDET 
 

 BALLERINA 
www.baltic-region.net 

 
Länkar till följande: 
• HELCOM, the Baltic Marine 

ssion  
• 

Environment Protection Comi
Baltic 21, the Baltic Agenda 21 
for sustainable development  

• VASAB 2010, Vision and 
Strategies around the Baltic
2010  

 Sea 

• IBSFC, International Baltic Sea 

• 
Fishery Commission  
CCB, Coalition Clean Baltic -- 

n  
• 

Environmental NGO co-operatio
UNEP/GRID-Arendal link page, 
various Baltic resources  

 
 BALLERINA-L (Baltic Environmental 

n 

oin/ 

 BASICS 

@
Announcements and Communication)  
har också en anslagstavla, ett fråge-
ställe och en nyhetsplats som man ka
prenumerera kostnadsfritt på. 
www.baltic-region.net/meetp
maillist.htm 
 

www.grida.no/prog/norbal/basics/ 

 
BAltic Sea region statistICal database 

 BALTIC ENVIRONMENTAL  

on Sustainable development, natural 
resources and environment. 
 

    FORUM 
www.bef.lv/ 

 THE BALTIC SEA PROJECT 

Många länkar. 
 

www.kiss.pl/bsp/ 

 
Information om BSP finns även på 

 

Myndigheten för skolutvecklings 
webbplats.  

 

http://www.helcom.fi/
http://www.ee/baltic21/
http://www.vasab.org.pl/
http://www.ibsfc.org/
http://www.ccb.se/
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 BEIDS 
www.balticuniv.uu.se/ 

 
The Baltic University Programme is a 

 network of more than 180 universities
and other institutes of higher learning 
throughout the Baltic Sea region. The 
network is coordinated by the Baltic 
University Programme Secretariat at 
Uppsala University, Sweden. 
 

ÖVRIGT 
 

 GLOBAL RESPONSE 
www.globalresponse.org/ 

 
Environmental Action & Education 

 GLOBAL ENVIRONMENT 

Network 
 

www.gefweb.org/ 
The Global Environment Facility was 

 MILJÖORDLISTA (engelska) 

established to forge international co-
operation and finance actions to add-
ress four critical threats to the global 
environment: biodiversity loss, climate 
change, degradation of international 
waters, and ozone depletion. 
 

www.epa.gov/OCEPAterms/ 

 
Termer och förkortningar. 

 MILJÖORDLISTA (svenska) 
 

hem.passagen.se/enviro/ordlista. 

s-fukia.org/svenska/skolan/ 

htm 
 
rs
molista.htm 
Miljöordlista om kretslopp och avfall. 

ww.fauna.dagab.se/lexicon_text.
 
w
htm 

 
 

 SVENSK-ENGELSK ORDBANK 

 

www.environ.se/netahtml/ramar/o

r både på engelska 

  SIDA OCH MILJÖ 

rde/sve-eng.htm 
Ordbanken är sökba
och svenska. Det är möjligt att söka på 
specifika ord eller delar av ord. 
 

www.sida.se 
Välj först ”Ämnesinfo” och sedan 

 

t prenumerera på två 

nt & Development 

ate 

 SVENSKA MILJÖNÄTET 

”Miljö”. 14 ämnesrubriker ger bred
information. 
   Möjlighet at
Nyhetsbrev: 
@ Environme
Challenges www.edcnews.se 
@ Sustainable Development Upd
www.albaeco.com/sdu 
 

www.svenskamiljonatet.se/ 
ljöin-

 VÄRLDSBANKEN 

Miljönätet hjälper dig att hitta mi
formation hos svenska myndigheter, 
företag, forskningsinstitutioner och in-
tresseorganisationer. 
 

youthink.worldbank.org/ 

 
Världsbankens skolsida innehåller tips, 

 ALBAECO 

materialförslag och adresser till skolor. 
Många ämnesområden berör miljöom-
rådet. 
 

www.albaeco.com/ 
de ideell före-

s-

 TEMA: DAMMAR                                        

Albaeco är en oberoen
ning grundad av forskare i naturresur
hushållning vid Stockholms universitet 
och representanter från reklam, media 
och företagsekonomi. 
 

 
solidaritetshuset.org/fivas/tema/ 
dammer/index.html 
Foreningen för internanasjonale vann- 

 

 GENTEKNIKNÄMNDEN                             

och skogsstudier. Norsk sida som bl a
har Tema: Dammar. 
 

     
www.genteknik.se/ 
 

 EKOTURISM 

www.ecotourism.org/ 
 

www.eduweb.com/schaller/ 

 

 
www.uneptie.org/pc/tourism/sust-

urism/home.htm to
 

FLER  SAMMANSTÄLLNINGAR 
 

 STÖRSTA LÄNKLISTAN 
www.ima.kth.se/im/envsite/ 

ns 
rd av Institutionen för 

  NATURSKYDDSFÖRENINGEN 

envsite.htm 
Här hittar man länkar till all världe
miljösidor. Gjo
Miljöskydd, KTH. 
 

 SVENSKA  
  
www.snf.se/snf/www-lankar.htm 

 
 

 LÄNKAR INOM MILJÖOMRÅDET
www.miljo.chalmers.se/links.htm 
Sammanställt av Göteborgs Miljöveten-
skapliga Centrum, Chalmers. 
 

 LAKE VICTORIA 
www.envisions.nu/env2002/pdf/La

 ke_Victoria_link.pdf
 
 
 

SYMBOLER 
 

  Vanlig w
 Prenumeration på e-nyhetsbrev 

ebbadress 
@

  Webbadress med ljud/bild.  

De ande 
ammanställningar av Internetadresser: 

NET 
ERNET 

 
T 

 

MPNING PÅ INTERNET 
 

 

N a
ww.

se Välj där 

 

 
n Globala Skolan har gett ut följ

s
 AFRIKA PÅ INTERNET 
 ASIEN PÅ INTERNET 
 ÖSTEUROPA PÅ INTER
 LATINAMERIKA PÅ INT
 OM HIV/AIDS PÅ INTERNET 
 OM EU:s BISTÅND PÅ INTERNE
 BARNS SITUATION I VÄRLDEN
 JÄMSTÄLLDHET OCH GENUS PÅ 

INTERNET 
 OM FATTIGDOM OCH FATTIG-

DOMSBEKÄ
 REGIONAL COOPERATION FOR

SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

erl ddning kan ske från 
denglobalaskolan.com eller w

Sidas hemsida www.sida.
Publikationer Sök publikationer 
Skriv sedan ”Internet” (eller namnet på
sammanställningen) i sökrutan.  
 
 
 
 

 

Art.nr. SIDA1111sv. 
 

Synpunkter på förteckningen kan  
lämnas till Tor Backmann, 

 e-post: internetadresser@tele2.se 


