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Yttrande över	förslag till kriterier för Svanenmärkning inom 
produktgruppen ”Skidvalla”	
 
Sammanfattning 

Naturskyddsföreningen har tagit del av förslaget till nya kriterier för 
Svanenmärkning av skidvalla. Naturskyddsföreningen anser att miljömärkning 
är ett viktigt instrument i omställningen till ett mer hållbart samhälle. I brist på 
tillräckligt restriktiv lagstiftning spelar miljömärkning en viktig roll i 
utfasningen av miljö- och hälsofarliga ämnen och omställningen till produkter 
med mindre klimatbelastning. De föreslagna Svanenkriterierna för skidvalla är 
i huvudsak bra. På någon punkt menar Naturskyddsföreningen emellertid att 
det kan vara relevant att ytterligare skärpa kriterierna.  

Specifika synpunkter 

Det är mycket positivt att Svanen helt förbjuder användningen av organiska 
fluorföreningar, inklusive högfluorerade ämnen (PFAS), i kriterierna. Detta är en 
grupp av ämnen som är extremt svårnedbrytbara och där vissa av dem i 
djurförsök visat sig ha negativa hälsoeffekter. Naturskyddsföreningen har länge 
arbetat för ett gruppförbud mot PFAS i konsumentprodukter och driver just nu 
en omfattande kampanj i frågan. 
 
Naturskyddsföreningen menar att det är centralt att kriterierna förhindrar att 
organiska fluorföreningar ersätts av ämnen med motsvarande, eller andra, 
problematiska egenskaper. Vi stödjer därför Svanens förslag att inte tillåta 
ämnen som är klassificerade som cancerogena, mutagena eller 
reproduktionstoxiska enligt CLP-förordningen, liksom att förbjuda PBT- och 
vPvB-ämnen, samt ämnen på Kandidatförteckningen. Likaså ställer vi oss 
bakom förbud mot bland annat D4, D5, och D6, hormonstörande ämnen, samt 
halogenerade och aromatiska lösningsmedel. 
Det är positivt att kriterierna ställer krav på att samtliga organiska ämnen som 
ingår i skidvallan ska vara biologiskt nedbrytbara. Däremot skulle vi gärna se att 
det också ställdes krav på bioackumulerbarhet och akvatisk toxicitet. 
Exempelvis har vissa siloxaner visat sig vara bioackumulerbara och det är 
viktigt att organiska fluorföreningar inte ersätts av ämnen med sådana 
egenskaper. Om Svanen gör bedömningen att ett sådant krav inte är 
genomförbart i nuläget, bör det övervägas vid nästa revidering. 
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Detta remissvar har utarbetats av David Gunnarsson, produktansvarig för Bra 
Miljöval Kemiska produkter och Cecilia Hedfors, sakkunnig miljögifter, i samråd 
med Eva Eiderström, chef för Handla Miljövänligt-avdelningen vid 
Naturskyddsföreningens rikskansli. 

För Naturskyddsföreningen 

Göteborg dag som ovan 

 
Eva Eiderström   
Avdelningschef   
      
 
 


