
Viktiga steg mot ett hållbart samhälle  

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljö-
märkning. I våra kriterier ställs krav längs hela 
produktionskedjan, från tillverkning till färdig pro-
dukt. Målet med Bra Miljöval Textil är bland annat 
att minska användningen av skadliga ämnen vid 
produktion av textil och att ta tillvara på de textilier 
vi redan har. Vi arbetar för ett samhälle i balans 
med naturen. 

Kriterierna för Bra Miljöval Textil innebär att:  
•	 krav ställs på ämnenas giftighet och nedbryt-

barhet
•	 kemikalierna inte får vara hälsofarliga för dem 

som arbetar med tillverkningen eller för konsu-
menten som bär det färdiga plagget

•	 fabrikerna renar sitt avloppsvatten
•	 krav ställs på förpackningen som produkten 

levereras i till konsumenten
•	 hänsyn tas till etiska och sociala krav
 
Kläder och textilier som uppfyller kriterierna kan 
märkas med Bra Miljöval Fiber och Beredning. Att 
återanvända och göra om kläder är bra för miljön. 
Därför finns även märkningen Bra Miljöval Second 
hand och Bra Miljöval Re-design. 

Bra Miljöval Textil 

Tillverkningen av kläder och andra textilier 
har mycket stor miljöpåverkan till exempel vid 
odling av bomull och när tyger färgas. Därför 
är det viktigt att krav ställs både på fibrer, gar-
ner, tyger och övriga behandlingar som görs på 
produkten.

Bra Miljöval Textil ger konsumenten möjlighet 
att genom aktiva val köpa textilprodukter som 
producerats på ett hållbart sätt. Konsumenten 
ska veta att särskilt stor hänsyn tagits till mil-
jön och till människors hälsa.

Bra Miljöval är en viktig del i Naturskyddsföre-
ningens arbete med konsumentmakt. Tillsam-
mans med andra oberoende miljömärkningar 
är Bra Miljöval ett effektivt redskap för att 
förändra marknaden. Genom att kontinuerligt 
skärpa kraven för Bra Miljöval driver vi en ut-
veckling där produkterna successivt utvecklas 
och blir mindre miljöbelastande.

Genom att miljömärka sina produkter med Bra 
Miljöval Textil visar företag att de tar ett ansvar 
för miljö och människor. De kan också tydligt 
kommunicera detta till kund genom att använ-
da märket Bra Miljöval. Att visa att produkten 
är märkt med Bra Miljöval ger konsumenten 
möjlighet att snabbt och enkelt göra skillnad. 
 
På www.bramiljöval.se finns mer informa-
tion om kriterierna för Bra Miljöval Textil, en 
lista med produkter som är märkta med Bra 
Miljöval och information om Bra Miljöval i 
allmänhet.
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