
RESURSER

EARTH HOUR  
FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING
INSPIRATIONSMATERIAL FÖR HÖGSTADIET  & GYMNASIESKOLAN



Idag lever genomsnitts- 
svensken som om vi 

hade 4 planeter.”



Kartan illustrerar det ekologiska fotavtrycket (EF) i tre länder.
USA har ett EF på cirka 8,1 gha (globalhektar = ett hektar med genomsnittlig produktivitet). Mer än hälften
utgörs av koldioxidutsläpp, men även skog och åkermark tar stora arealer. Sverige har cirka 6,5 gha och 
Sudan har endast cirka 1,2 gha. De släpper ut väldigt lite koldioxid, istället är det bete som de använder 
naturresurserna till.
Källa: data.footprintnetwork.org



KOMPONENTER I DET EKOLOGISKA FOTAVTRYCKET
Ytor för att ta upp koldioxid: den mängd skogsyta som skulle behövas för att suga upp 
fossila koldioxidutsläpp och utsläpp till följd av att man använder marken på nytt sätt och 
kemiska processer. Den andel koldioxid som absorberas av världshaven är borträknad.

Betesmark: Beräknas utifrån den yta som används för uppfödning av djur  
för produktion av kött, mjölkprodukter, skinn och ull.

Skogsmark: Beräknas utifrån den mängd timmer, pappersmassa, trävaror och  
ved som konsumeras per år.

Fiskevatten: Beräknas utifrån den primärproduktion (organismer längre ner i närins
kedjan) som behövs för att försörja den mängd fisk, skaldjur och andra vattenlevande 
djur som fångas.

Odlingsmark: Beräknas utifrån den yta som används för att producera mat och fibrer  
för mänsklig konsumtion samt djurfoder, oljeväxter och naturgummi.

Bebyggd mark: Beräknas utifrån den yta som täcks av infrastruktur för transporter, 
bostäder, industrier och kraftdammar.
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LÄRARE 
4 st

ELEVER 
100 st

BOENDE &  
VERKSAMMA  
10 000 st BOENDE &  

VERKSAMMA  
400 st

När samhället  
samarbetar med 
skolor vinner alla.” 



Earth Hour spänner över det globala och lokala.  
Bilden ovan visar jorden sedd från satellit.  
Reflektera över bilden.  



I tidningen Washington Post,  
september 16, 2019 presenterades  
en undersökning om ungdomars 
känslor inför klimatkrisen. 
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