
ekologisk odling jordbruk där kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel inte används
ekologiskt fotavtryck metod för att uppskatta hur mycket resurser en människa gör av med genom att 

ange hur stor yta konsumtionen kräver
fossila bränslen brunkol, stenkol, olja och naturgas som bildats för mycket länge sedan och finns 

i underjordiska lager
förnybar resurs naturresurs som hela tiden fylls på genom naturliga processer
husdjur tama djur som anpassats till att leva bland människor
hållbar utveckling utveckling som leder till ett samhälle med goda livsvillkor där vi har fortsatt 

tillgång till ekosystemens tjänster
icke-förnybar resurs naturresurs som bildats under mycket lång tid, nybildning sker inte alls eller 

mycket långsamt
jordbruk användning av mark för att producera livsmedel och annat från växter
kalavverkning avverkning där alla träd tas ned på en stor yta vid samma tillfälle
konstgödsel medel för jordförbättring som framställs med kemiska metoder
kultur sätt att leva som överförs mellan människor genom inlärning
kulturskog odlad skog där skogsbruk bedrivs
mikroplast små bitar av plast som bildas när plastföremål sönderdelas
miljö den omgivning vi lever i
miljögift giftigt ämne som sprids i miljön, tas upp av levande organismer och inte bryts 

ned
nationalpark skyddade områden som visar Sveriges natur och bevarar landskapstyper av olika 

slag
naturbetesmark mark som sedan länge används till bete och inte har plöjts eller skördats
naturbruk användning eller skötsel av levande organismer
naturgödsel gödsel som bildas av spillning, kompost eller annat naturligt avfall
naturreservat område med värdefull naturmiljö som bevaras genom regler för vad man får 

göra och inte göra i reservatet
naturskog skog som har brukats tidigare, men har utvecklats fritt under lång tid
trålning fiskemetod där ett strutformat nät släpas genom vattnet
urskog ursprunglig skog som aldrig har utsatts för skogsbruk eller jordbruk
 återvinning material som finns i använda produkter tas tillvara och används 

på nytt
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