
 

Hållbarhetsarbete Jamboree22 
 

Under planeringen av Jamboree22 har vi arbetat med en certifiering som heter Hållbart 

evenemang via företaget Greentime. Genom arbetet för certifieringen har vi i planeringsteamet 

fått inspiration och kunskap om hur vi kan göra sommarens läger mer hållbart. Just nu är vårt 

arbete inskickat för granskning och inom kort hoppas vi kunna räknas in bland alla andra stora 

företag och evenemang som certifierat sig under åren! På Greentimes hemsida kan du läsa mer 

om certifieringen och här nedan kan du läsa lite om de områden som vi arbetar med rörande 

hållbarhet och några exempel på saker som vi tror kommer göra Jamboree22 mer hållbart än 

tidigare nationella jamboreer.  

 

https://greentime.se/certifiering-evenemang/  

 

Klimatmässig hållbarhet 

Här listar vi ett par punkter kring hur vi tänkt rörande mat, resor och prylar som är lägrets 

allra största klimatbovar. Finns det något ni på kåren kan göra själva kanske?  

 

Mat 

● Vegetariska alternativ erbjuds till samtliga måltider, både för funktionärer och 

deltagare. Det går alltså bra att välja vegetarisk kost fast du inte anmält det sedan 

tidigare.  

● Matsvinn är en stor klimatbov och tyvärr kastas det idag ca 700 g mat/person och 

vecka. Vi kommer att placera ut komposter över lägerområdet där matavfall ska 

kastas så kommer det sedan att skickas för rötning till biogas som är ett mer 

klimatsmart drivmedel. På biogas kan man bland annat köra bussar, bilar och båtar.  

 

Transport 

Här nedan kan du läsa hur vi tänkt prioritetsmässigt kring resor beroende på resealternativets 

klimatpåverkan. När vi i planeringsteamet setts till exempel har de allra flesta åkt tåg eller 

gemensam bil. Om 50 scouter från Stockholm åker tåg till Kristianstad i sommar istället för bil blir 

koldioxidutsläppet för resan 15 kg istället för 34 kg. Tänk om alla scouter åker kollektivt eller 

cyklar till lägret, hur stor skillnad skulle vi ha då?!  

Här kan du titta mer på hemsidan som vi använt för beräkningarna och kanske räkna ut hur stor 

skillnad i koldioxidutsläpp det skulle vara för din kår att resa till lägret beroende på resealternativ.  

https://klimatsmartsemester.se/  

 

Korta resor: 

https://greentime.se/certifiering-evenemang/
https://klimatsmartsemester.se/


 
○ 1:a hand: gå/cykla 

○ 2:a hand: kollektivtrafik 

○ 3:e hand: samåkning i bil 

○ 4:e hand: egen bil 

Långa resor: 

○ 1:a hand: tåg/buss (kollektivtrafik) 

○ 2:a hand: samåkning i bil 

○ 3:e hand: egen bil 

○ Undantagsfall: flyg (när inget annat är rimligt, d.v.s. i fall av att 

"jag kan inte delta utan att flyga") 

 

Prylar 

● Fundera en extra gång: behöver vi verkligen den här prylen till att börja med? Vi i 

planeringsgruppen ska försöka att inte köpa in en massa prylar som vi ändå inte 

riktigt behöver. Kan du komma på något onödigt du har hemma som skulle kunna 

göra något annan glad?  

● Hyra eller låna saker är bäst, både miljömässigt och ekonomiskt. Vi har till exempel 

idag kontakt med flera företag där vi bland annat kommer hyra maskiner och fordon 

som vi behöver på lägret.  

● Handla second hand i första hand finns det ett talesätt som heter och något som vi 

gärna uppmuntrar till. Tänk vad roligt med en pryl som redan har en historia att 

berätta. Tänk på det om du köper eller begagnad ryggsäck eller motsvarande till 

lägret i sommar. Vilka äventyr har inte den varit med om redan! 

 

Social hållbarhet 

Förutom att försöka hålla nere lägrets klimatpåverkan vill vi också bidra till att alla, oavsett 

förutsättningar, ska kunna engagera sig i planeringen för Jamboree22 eller vara med under 

lägret i sommar i någon form. Här listar vi ett par punkter som rör den sociala hållbarheten under 

lägret och hur vi har tänkt kring det.  

 

Tillgänglighet 

● Hygienutrymmen, parkeringar, gångvägar, scen och andra publika platser kommer 

vara tillgänglighetsanpassade. Det ska vara lika självklart att rulla som gå på dessa 

allmänna ytor.  

 

Säkerhet & Trygghet 

● Alla trygghetsfunktionärer kommer ha utbildning i brandsäkerhet och första hjälpen 

för en tryggare tillvaro på lägerområdet.  

● Samtliga funktionärer ska ha godkänd utbildning i Trygga möten.  

● Öronproppar ska delas ut i samband med scenframträdanden för de som önskar. 

God dialog ska ske med scenshow för att hålla ljudvolymen enligt riktlinjerna. 



 
● Rökrutor kommer finnas i utkanten av lägerområdet för att inte störa. 

 

Inköp 

● Vi handlar primärt från lokala leverantörer, både för att stötta närområdet men också 

för att minska vårt klimatavtryck.  

● Hållbarhet ska lyftas fram vid tecknande av avtal. Hållbarhet inkluderar såväl 

klimatsmart som social hållbarhet med fokus på goda arbetsförhållanden etc. 

● Hyra och låna ska alltid prioriteras före att köpa. Det som inte sparas efter lägret 

kommer att säljas vidare under lägrets sista dygn. Då kan scoutkårer eller 

privatpersoner köpa med sig dessa prylar hem istället för att de kastas.  

 

 


