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Inledning
Detta är en uppdaterad version av Hallands regionala åtgärdsprogram för miljömålen.
Programmet har funnits sedan 2011 och länsstyrelsen har vid två tillfällen, 2012 och 2015, gjort
uppföljningar av arbetet med att genomföra de regionala åtgärderna. Dessa uppföljningar samt
arbetet med att utveckla fler åtgärder har resulterat i att vi nu har ett uppdaterat regionalt
åtgärdsprogram för miljömålen.
De förändringar som har gjorts är dels att genomförda och avslutade åtgärder tagits bort och
dels att en handfull nya åtgärder inom området Giftfri miljö lagts till. De borttagna åtgärderna
redovisas i en lista. Liksom tidigare behöver det material som finns i denna sammanställning i
olika omfattning förankras bland berörda för att kunna genomföras.
För att vi ska nå våra miljömål krävs många olika typer av åtgärder. Åtgärder på regional nivå
och inte minst av den typ som finns i denna sammanställning är ett viktigt steg på vägen och kan
förutom att bidra till en bättre miljö också ge samordningsvinster för berörda aktörer.
Åtgärderna är medvetet utformade som projektförslag för att kunna användas vid exempelvis
ansökningar av projektmedel.
Vår ambition är att denna sammanställning av åtgärdsförslag ska vara ett levande dokument där
åtgärder kan tas bort och läggas till allteftersom behovet uppstår. Länsstyrelsen kommer även
framöver att fortsätta arbetet med att utveckla fler regionala åtgärder och arbeta för
genomförande av åtgärder på olika sätt.
Bakgrund
Målsättningen för Sveriges miljöpolitik är att vi ska kunna lämna över ett samhälle till nästa
generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö‐ och hälsoproblem
utanför Sveriges gränser. Grunden för miljöarbetet är våra miljömål beslutade av riksdagen.
Som ett led i att utveckla det regionala miljöarbetet initierade Länsstyrelsen tillsammans med
Region Halland under 2010 en process för att ta fram åtgärdsförslag på hur vi ska nå våra
miljömål till år 2020.

Halmstad juni 2016
Länsstyrelsens miljömålssekretariat

Marie-Helene Bergstrand & Jennie Thronée
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Åtgärdsförslag - genomförda och avslutade (april 2016)
I listan nedan återfinns de åtgärdsförslag från de föregående sammanställningarna (version
1, nov 2011 och version 2 feb 2013), som vid de uppföljningar som gjorts har bedömts vara
genomförda eller av annan anledning inte längre aktuella.
För mer detaljerad beskrivning av åtgärderna hänvisas till rapporterna Åtgärdsförslag för att
nå Hallands miljömål 2020. Sammanställning version 1, nov 2011 och version 2, feb 2013
som bland annat återfinns på Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/halland.
Miljöskydd
Omprövning av B-anläggningar

Status
Ej
genomförd

Information
Ej aktuell, kommer ej att kunna prioriteras då det ej går
att koppla till uppdrag i RB.

Avslutad år
2016

Information om kemikaliers
miljö-och hälsopåverkan

Delvis
genomförd
men
avslutad
Övrigt

Har delvis genomförts i samband med seminarieserier
som Klok konsument som anordnades 2013 och 2014.
Åtgärden kan vidareutvecklas för att vara med i reviderat
åtgärdsprogram.
Hänvisar till rapporten UNDERLAG TILL REGIONAL
BIOGASSTRATEGI I HALLANDS LÄN - biogasutredningen.
Hänvisar till rapporten UNDERLAG TILL REGIONAL
BIOGASSTRATEGI I HALLANDS LÄN - biogasutredningen.

2016

Tas om hand av Region Hallands arbete inom Grön
Tillväxt.

2016

Region Halland har tillsammans med kommunerna och
Trafikverket tagit fram Regional Cykelplan för Halland
2015-2025.
Flera insatser har genomförts som ingår som delar i
åtgärden, både arrangemang av seminarier och
framtagande av underlag. Åtgärden kan vidareutvecklas
för att vara med i reviderat åtgärdsprogram.
Kolinlagring i mark kommer f indirekt upp i andra
rådgivningar – främst Klimatkollen, kurser och artiklar
inom verksamhet kopplad till Landsbygdsprogrammet.

2016

Studie beställdes av fjärrvärmebyrån och är klar.
Seminarium har hållits för alla som varit inblandade,
hösten 2012.
Underlaget lämnades över till Region Halland och ett
trafikförsörjningsprogram togs fram 2012-04-03.
Ingår i Trafikförsörjningsprogrammet som tagits fram av
Region Halland.
Kampanjen utfördes med goda resultat hösten 2011 och
våren 2012 då 16 företag besöktes. Uppföljning pågår där
företagen kontaktas och redogör för vilka åtgärder som
genomförts respektive inte genomförts.

2013

Öka källsorteringen av organiskt
avfall
Strategi för regional
avfallshantering/biogas-råvara
Energi inkl transporter
Regional biogasstrategi

Regional cykelplan för Halland

Kompetenssatsning om grön
upphandling

Ökad kolinlagring i mark

Regional fjärrvärmestudie

Övrigt

Delvis
genomförd
men
avslutad
Genomförd

Delvis
genomförd
men
avslutad
Delvis
genomförd
men
avslutad
Genomförd

Underlag till
Trafikförsörjningsprogrammet
Pendeltågsutredning

Genomförd

Informationskampanj för PFE

Genomförd

Genomförd
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2013
2013

2016

2016

2013
2013
2013

Samhällsbyggnad/Kulturmiljö
Revidering av
kulturmiljövårdsprogram
Klimatsmart samhällsplanering
Kartläggning av kulturdistrikt

Genomförd
Genomförd
Genomförd

Fem av länets sex kommuner har reviderat sina
kulturmiljöprogram de senaste åren.
Kompetensutvecklingsinsats har genomförts.
Kulturmiljö Halland projektledare. Arbetet pågår och är
inne i slutskedet (nov 2012).
Kulturmiljö Halland har tagit fram en rapport:
Ekonomibyggnader i Halland - Kultur och
Landskapshistoria. Rapporten utgör åtgärden.
Sammanställning och dokumentation av tillgängliga
planeringsunderlag har tagits fram och distribuerats till
kommuner och andra samhällsplanerande instanser.
Inventeringen finns på Länsstyrelsens hemsida.

2016
2016
2013

Kulturhistoriskt värdefulla
ekonomibyggnader

Genomförd

2013

Sammanställning av
planeringsunderlag

Genomförd

Tillgängliggörande av
bebyggelseinventeringen
Naturvård

Genomförd

Nyanläggning och skydd av
småbiotoper

Övrigt

Åtgärden blev aldrig färdigformulerad och tas nu bort
från sammanställningen. Viss uppföljning sker nu genom
miljöövervakningen.

2016

Kustvattenråd ver 2

Genomförd

Kattegatts Kustvattenråd bildades under 2015.

2016

Offentlig mat - kartlägga
kommunernas upphandlingar

Genomförd

2016

Utbildning av rådgivare om
anpassade skyddszoner

Delvis
genomförd,
men
avslutad

LRF har kartlagt kommuners upphandlingar:
http://www.lrf.se/PageFiles/155394/Matrapport _201405-09.pdf.
Ingen utbildning har genomförts med endast
lantbruksrådgivare som målgrupp men kunskap om
projekt och nyttan av anpassade skyddszoner har spridits.
Åtgärden bedöms vara delvis genomförd och inga
insatser riktade till endast rådgivare planeras.

Åtgärder för gamla/grova träd

Genomförd

Två projekt har genomförts under åren 2011-2015.

2016

Ökad samverkan mellan
skogssektorns aktörer

Övrigt

Aktiviteter fortgår och kommer att pågå under
överskådlig tid. Bedömning har gjorts att åtgärden kan
avföras från sammanställningen.

2016

Regional samordning för
bekämpning av jättebjörnloka

Delvis
genomförd,
men
avslutad

Kartläggning av förekomst och åtgärdsarbete pågår i
Halmstad och Falkenberg, delvis finansierat av LONAprojekt. Sen förslaget togs fram har arbetet intensifierats.
Dialogen mellan kommuner och Länsstyrelsen har ökat.
Fullständig regional samordning bedöms inte vara
nödvändig, då behoven är så olika i kommunerna.

2013

Övrigt

Åtgärden tas bort eftersom samverkan inom området
sker på flera sätt och i flera olika nätverk. Kategorin
sektorsövergripande tas bort från
åtgärdssammanställningen

2016

2013

2013

2016

Sektorsövergripande
Information/genomförandestöd
för att söka finansiering för
miljö-, energi- och
klimatåtgärder (MEK)
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Giftfri miljö
”Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt
som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.”
(En av generationsmålets strecksatser)

Under våren 2016 har arbete skett med att ta fram nya åtgärder med koppling till
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Dessa återfinns i denna nya del i det regionala
åtgärdsprogrammet för miljömålen. Åtgärderna har tagits fram av en arbetsgrupp
bestående av tjänstemän från kommunerna och länsstyrelsen och det är miljömålet
Giftfri miljö som främst är i fokus, men åtgärderna kan även kopplas till God bebyggd
miljö samt till det övergripande generationsmålet. Flera av åtgärderna har fokus på
barn, som är en extra känslig grupp när det handlar om kemikalier.
Kemikalieinspektionen har sedan år 2010 regeringens uppdrag att ta fram en
handlingsplan för en giftfri vardag för 2011-2014. Handlingsplanen har därefter blivit
förlängd och ska gälla fram till 2020. Flera av de områden man lyfter fram som
viktiga att arbeta med, exempelvis hållbar konsumtion och offentlig upphandling,
återfinns i de nu framtagna regionala åtgärderna.

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa
generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen
är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser.”

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av
samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras
påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Åtgärdsförslag:






Sprida kunskap om deponiinventeringen
Kunskap om farliga kemikalier i förskolor
Giftfria utemiljöer för barn
Ökad kompetens om miljökrav i offentlig upphandling
Information om konsumtionens miljö- och hälsopåverkan
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Åtgärdsförslag:
Sprida kunskap från deponiinventeringen
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Sprida kunskap om resultaten från Länsstyrelsens deponiinventering i samtliga kommuner för att
synliggöra behovet av att arbeta på ett bättre sätt med avfallsfrågor.

Syfte
Kunskap om de gamla deponierna är en viktig del i information till kommuninvånarna för att
åskådliggöra behovet av att arbeta med nya avfallssystem samt för att kommunerna ska kunna göra ett
effektivare utrednings- och åtgärdsarbete genom samverkan.
Åtgärden bidrar till flera miljömål, framför allt Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet samt God bebyggd miljö.

Genomförande/Metod
Deponiinventeringen avslutas under 2016 och resultat från denna sprids till respektive kommun. Det
vore lämpligt om kommunernas tekniska kontor och VA-avdelningar har en gemensam
informationsdag om hur man använder sig av resultatet från deponiinventeringen. En del kan vara
att gemensamt diskutera vilka krav man kan ställa på konsulter vid upphandling av åtgärder.
Kunskap om de gamla deponierna är en viktig del i information till kommuninvånarna för att
åskådliggöra behovet av att arbeta med nya avfallssystem. Faktaunderlag kan tas fram av
Länsstyrelsen som kommunerna kan använda till lämpliga mediekanaler för att sprida
kunskap/kännedom om de gamla deponierna.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen (Miljömålssekretariatet samt sakkunniga inom
förorenade områden)
Övriga utförare: Kommunerna, både miljöstrateger, Tekniska kontor och VA-avdelningar

Finansiering
Förankring
Behov av en dialog utförarna emellan.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Länsstyrelsen sammankallade under våren 2016 en arbetsgrupp med
representanter från kommuner och länsstyrelsen där utgärder inom Giftfri miljö utvecklades.
Koppling till andra områden/åtgärder: Enligt Miljöbalken är kommunerna skyldiga att ha
enrenhållningsordning, en avfallsplan samt utreda risker för människa och miljö från verksamheter
som drivits i kommunens regi. Den genomförda deponiinventeringen bidrar i det arbetet. Resultatet
från deponiinventeringen kan även användas vid planläggning av områden samt vid bedömning av
riskerna för miljöpåverkan och framtida status (enligt t ex miljökvalitetsnormerna eller EU:s
ramdirektiv för vatten) för sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin.
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Åtgärdsförslag:
Kunskap om farliga kemikalier i förskolor
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Information/utbildning till förskolepersonal för att fasa ut kemikalier/farliga leksaker + hjälp med
inventering på plats (med hjälp av högskolestudenter).

Syfte
Barn har identifierats som en särskilt utsatt grupp vad gäller kemikalier. Att minska exponeringen för
farliga kemikalier i unga år kan ge hälsovinster senare i livet. Åtgärden bidrar främst till
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, God bebyggd miljö samt till det övergripande generationsmålet.
Åtgärden bidrar till Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 som tagits fram av Region Halland, där det
anges att det regionala tillväxtarbetet ska leda till en hållbar regional tillväxt och utveckling.
Kopplingar finns även till flera kommuners strategiska mål, visioner eller andra övergripande
styrdokument t ex Halmstads mål om Giftfri vardag för barn och ungdomar och ett av Kungsbackas
prioriterade mål är att farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska.
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Genomförande/Metod
Steg 1. Information till förskolechefer om varför detta är viktigt. En kunnig föreläsare anlitas som kan
ha personliga möten ute i kommunerna.
Steg 2. Fortbildningsdag/halvdag för all förskolepersonal, lämpligen i samband med sk stängningsdag.
Checklista delas ut som stöd för arbete på hemmaplan.
Steg 3. Inventeringar och utfasning av olämpliga leksaker/kemikalier görs på plats på några förskolor
som visar intresse (högskolestudenter, blivande förskollärare, kan anlitas som stöd).
Steg 4. Uppföljning genom telefonkontakt, intervjuer på några förskolor, eller webenkät.
Under projektets gång är det viktigt att sprida information, t ex via lokaltidning, informationsbrev till
föräldrar samt andra kanaler, egna hemsidan etc så att det blir känt och kan ge ringar på vattnet. En
kommunikationsplan bör tas fram i uppstarten.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Kommunerna i samverkan
Övriga utförare: Länsstyrelsen, Region Halland

Finansiering
Det skulle behövas en projektledare som kan samordna arbetet.

Förankring
Förankring med de förvaltningar som styr förskolor för att få stöd för att ha detta ämne under en av
förskolornas sk stängningsdagar. Kontakt behöver även tas med friförskolor för att erbjuda
fördjupning inom kemikaliefrågan.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Länsstyrelsen sammankallade under våren 2016 en arbetsgrupp med
representanter från kommuner och länsstyrelsen där utgärder inom Giftfri miljö utvecklades.
Koppling till andra områden/åtgärder: Åtgärden kompletteras av åtgärden om Giftfria utemiljöer för
barn.
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Åtgärdsförslag:
Giftfria utemiljöer för barn
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Lyfta problematiken med giftiga ämnen i barns utemiljöer, t ex på lekplatser, förskolegårdar och
fotbollsplaner.

Syfte
Barn har identifierats som en särskilt utsatt grupp vad gäller kemikalier. Att minska exponeringen för
farliga kemikalier i unga år kan ge hälsovinster senare i livet. Åtgärden bidrar främst till
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Hav i balans och levande sjöar och vattendrag, God bebyggd miljö
samt till det övergripande generationsmålet.
Åtgärden bidrar till Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 som tagits fram av Region Halland, där det
anges att det regionala tillväxtarbetet ska leda till en hållbar regional tillväxt och utveckling.
Kopplingar finns även till flera kommuners strategiska mål, visioner eller andra övergripande
styrdokument t ex Halmstads mål om Giftfri vardag för barn och ungdomar och ett av Kungsbackas
prioriterade mål är att farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska.
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Genomförande/Metod
Åtgärden handlar främst om informationsspridning, men även kopplingar till upphandling och tillsyn
kan göras.
Konstmaterial som används i barns utelekmiljöer för att bl a öka tillgängligheten innehåller skadliga
kemikalier, orsakar läckage av plastpartiklar till vattenmiljöer samt har en problematik med
bakterietillväxt/spridning. Det är angeläget att problematiken lyft till de som beslutar om utformning
av barns utemiljöer för att rimliga avvägningar ska kunna göras. Förskolepersonal behöver involveras
i större utsträckning när utemiljöer planeras. Det finns även pedagogiska aspekter att väga in.
När man tar upp barns exponering för kemikalier så är utemiljöerna en del som behöver vägas in.
Informationsspridning kan göras genom seminarier eller framtagande av informationsbroschyr.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen tillsammans med kommunerna
Övriga utförare: KEMI

Finansiering
Kan till viss del finansieras inom befintlig verksamhet, ex inom Länsstyrelsens miljömålsarbete och
kommunernas arbete med Giftfria förskolor/skolor.

Förankring
Förankring inom de organisationer som genomför åtgärden.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Länsstyrelsen sammankallade under våren 2016 en arbetsgrupp med
representanter från kommuner och länsstyrelsen där utgärder inom Giftfri miljö utvecklades.
Koppling till andra områden/åtgärder: Åtgärden kan ses som ett komplement till åtgärden Kunskap
om farliga kemikalier i förskolor, som främst har fokus på inomhusmiljöer.
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Åtgärdsförslag:
Ökad kompetens om miljökrav i offentlig
upphandling
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Öka kompetensen inom upphandling med fokus på kemikaliekrav. Målgruppen är de som gör
upphandlingar och inköp hos Hallands offentliga aktörer. Kompetensen behöver höjas för att rätt
avvägningar ska kunna göras och relevanta miljökrav ställas samt hur man följer upp de krav som
ställs.

Syfte
Som offentliga aktörer har vi möjlighet att påverka genom våra upphandlingar/inköp.
Åtgärden bidrar främst till miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, God bebyggd miljö samt till det
övergripande generationsmålet.
Kopplingar finns även till flera kommuners strategiska mål, visioner eller andra övergripande
styrdokument t ex Halmstads mål om Giftfri vardag för barn och ungdomar och ett av Kungsbackas
prioriterade mål är att farliga kemikalier i kommunens verksamheter ska minska.
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Genomförande/Metod
Goda exempel på hur man kan ställa miljökrav i upphandling och varför det behövs behöver spridas.
T ex kan upphandlingsmyndigheternas kriterier lyftas fram. Offentliga aktörer kan ta ett samlat grepp
vilket kan ge större effekt hos leverantörerna.
En seminariedag med upphandlare som målgrupp där andra upphandlare berättar om lyckade
exempel på ställda miljökrav kan vara ett sätt att genomföra åtgärden.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Om det handlar om en seminariedag eller liknande kan länsstyrelsen
samordna detta.
Övriga utförare: Samverkan behövs med kommunerna för att planera en sådan dag.

Finansiering
Handlar det om en mindre summa kan länsstyrelsen finansiera en sådan dag. Vid behov kan
eventuellt viss finansiering ske genom deltagaravgift.

Förankring
Kunskap behövs om vilket behovet är och vilken kunskap som efterfrågas hos upphandlare och
inköpare. Förankring med Region Halland behövs om eventuell medverkan.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Länsstyrelsen sammankallade under våren 2016 en arbetsgrupp med
representanter från kommuner och länsstyrelsen där utgärder inom Giftfri miljö utvecklades.
Koppling till andra områden/åtgärder: Kopplingar finns till åtgärderna Giftfria utemiljöer för barn
samt Kunskap om farliga kemikalier i förskolor.
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Åtgärdsförslag:
Information om konsumtionens miljö- och
hälsopåverkan
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Regional samverkan kring informationsinsatser om hur vårt konsumtionsmönster påverkar vår hälsa
och miljömålen. Målgrupp kan vara allmänhet, skolor och företag.

Syfte
Samverkan gör att man får mer nytta för sin insats. Information kring konsumtionens hälso- och
miljöpåverkan kan bidra till ändrade konsumtionsmönster som ger miljö- och hälsovinster vilket
bidrar till de regionala miljömålen.

Genomförande/Metod
Regional samverkan kring informationsinsatser ger större genomslag än om flera aktörer sprider
information var för sig. Vinster finns med gemensamma marknadsföringsinsatser, effektivt
utnyttjande av hitresta föreläsare och draghjälp av massmedial uppmärksamhet.
Samordning med nationella kampanjer i den mån det finns, ex ”Europa minskar avfallet”,
Naturskyddsföreningens ”Miljövänliga veckan” och Trafikantveckan.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Kommunerna och Länsstyrelsen
Övriga utförare: Andra samarbetspartners t ex idéella organisationer och Region Halland

Finansiering
Samfinansiering av daltagande parter inom ordinarie resurser.

Förankring
Information till Hallands miljöaktörer.

Övrig information
Kunskap är en färskvara och kommer alltid att behöva spridas och informationsinsatser behöver ske
löpande. Målsättningen är att höja medvetenheten om dessa frågor. Åtgärder inom detta område
har tidigare genomförts som seminarieserier ”Klok konsument” och Laholms kommun planerar för
aktivitet riktad till barn, ungdomar och allmänhet hösten 2016.
Åtgärdens ursprung: Länsstyrelsen sammankallade under våren 2016 en arbetsgrupp med
representanter från kommuner och länsstyrelsen där utgärder inom Giftfri miljö utvecklades
Koppling till andra områden/åtgärder: Åtgärden bidrar förutom till enskilda miljömål även till
generationsmålet. Kopplingar finns även till folkhälsoområdet.
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Miljöskydd
På området Miljöskydd återstår nu endast ett åtgärdsförslag med ursprung i workshopen
2010. Övriga fyra åtgärdsförslag har avslutats efter de uppföljningar som gjorts eftersom de
antingen är genomförda, omhändertagna på något sätt eller som i ett fall inte bedömts som
möjligt att genomföra.
Det åtgärdsförslag som kvarstår handlar om tillsyn av miljöfarliga verksamheter vilket till
exempel har kopplingar till flertalet preciseringar under miljömålen Frisk luft och Giftfri miljö.
Åtgärdsförslag inom ämnesområdet kemikalier och förorenad mark tas i hög grad omhand
inom den ordinarie verksamheten på länsstyrelsen. Under våren 2016 har det även arbetats
med att ta fram åtgärdsförslag specifikt kring kemikalier med koppling till Giftfri miljö vilka
återfinns i en ny del i detta regionala åtgärdsprogram för miljömålen.

Miljökvalitetsmål till 2020: Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Miljökvalitetsmål till 2020: Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är
nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna
av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Åtgärdsförslag:






Omprövning av B-anläggningar – Ej aktuell
Samsynsprojekt inom miljötillsyn
Information om kemikaliers miljö- och hälsopåverkan – Delvis genomförd
Öka källsorteringen av organiskt avfall – ingår i rapporten Underlag till regional
biogasstrategi i Hallands län
Strategi för regional avfallshantering/biogasråvara– ingår i rapporten Underlag till
regional biogasstrategi i Hallands län
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Åtgärdsförslag:
Samsynsprojekt inom miljötillsyn
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Branschvisa genomgångar där krav på verksamheter stäms av mot miljömålen till konkreta
bedömningar. Detta görs gemensamt för de regionala tillsynsmyndigheterna (länsstyrelsen och
kommunerna) för att skapa samsyn och ge en likabehandling för verksamhetsutövarna.

Syfte
Åtgärden ger en miljömålsprioriterad tillsyn vilket kan bidra till flertalet miljömål, främst målen
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö samt Ingen övergödning
beroende på vilka typer av utsläpp som regleras.

Genomförande/Metod
Åtgärden kan innebära länsvisa och branschvisa kampanjer i tillsynsarbetet. Görs det över hela länet
samtidigt får det större genomslag och det finns synergieffekter att ta tillvara.
Åtgärden innebär även att utveckla och effektivisera tillsynen till förmån för en egeninitierad och
miljömålsstyrd tillsyn bl a genom arbetet med tillsynsvägledning.
Åtgärdsexempel kan vara tillsynsprojekt tillsammans med energisamordnare (fokus på energi) eller
projekt tillsammans med renhållningskollektivet (fokus på avfall). Exempel på projekt kan också vara
att ha tillsyn på avfallshantering inom livsmedelsbranschen och inkludera fettavskiljarna.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen i sin roll som tillsynsvägledare.
Övriga utförare: Kommunerna genom Region Hallands tillsynssamverkan.

Finansiering
Åtgärden kan genomföras inom befintlig verksamhet, av Länsstyrelsen och Region Halland. Någon
särskild finansiering behövs ej.

Förankring
Länsstyrelsen och kommunala miljönämnders presidier. Information till verksamhetsutövare.

Övrig information
I Länsstyrelsens regleringsbrev finns uppdrag att redovisa hur arbetet med tillsyn och
tillsynsvägledning utvecklats samt hur samverkan i Miljösamverkan Sverige och regional
miljösamverkan bedrivits. Länsstyrelsernas tillsyn enligt miljöbalken ska bidra till att
generationsmålet och miljökvalitetsmålen nås och att uppkomst av olägenheter för människors hälsa
och miljön motverkas. Åtgärden kopplar till dessa uppdrag.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Miljöskydd som formerades vid
uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Energi inkl. transporter
Åtgärdsförslag inom detta område har tagits fram på olika sätt under åren efter 2010 och
härrör från workshopar, seminarier och länets Energi- och klimatstrategi. Majoriteten av
åtgärderna bidrar i första hand till att uppnå miljömålet Begränsad klimatpåverkan, ett mål
som såväl nationellt som regionalt bedöms vara mycket svårt att nå inom tidsramen.
Miljökvalitetsmål till 2050: Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för
att det globala målet kan uppnås.
I Sverige har riksdagen dessutom beslutat om att till år 2020 ska vi ha minskat våra utsläpp
av växthusgaser med 40 %, vi ska ha en 20 % effektivare energianvändning, vi ska ha 50 %
förnybar energi och 10 % förnybart bränsle i transportsektorn. Mellan 1990 och 2013 har
Halland minskat sina växthusgasutsläpp med 30 %.
Flera åtgärdsförslag handlar om att ta fram kunskapsunderlag eller genomföra planer eller
strategier och har även genomförts. Energi- och transportsektorn är ett angeläget område
att arbeta vidare med och framöver finns behov av att ta fram en reviderad Energi- och
klimatstrategi samt ytterligare åtgärder.

Åtgärdsförslag:












Regional biogasstrategi – Delvis genomförd
Regional cykelplan - Genomförd
Kompetenssatsning om grön upphandling – Delvis genomförd
Regionalt mobilitetskontor
Utredning om förnybara bränslen
Kartlägga och utveckla distributionsvägar för Halländsk mat
Ökad kolinlagring i mark – Delvis genomförd
Regional fjärrvärmestudie - Genomförd
Underlag till trafikförsörjningsprogrammet- Genomförd
Pendeltågsutredning- Genomförd
Informationskampanj om PFE- Genomförd
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Åtgärdsförslag:
Regionalt mobilitetskontor
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Region Halland ska tillsammans med kommunerna driva ett arbete för hållbart resande med målet
att få fler hallänningar och besökare att göra hållbara resval. Regionala mobilitetskontoret ska i
samverkan med kommunerna organisera och driva beprövade åtgärder som stimulerar till gång,
cykling, resande med kollektivtrafik, sparsam bilkörning osv. enligt parollen ”Rätt trafikslag till rätt
resa”.

Syfte


För att uppnå kommunernas mål med minskade koldioxidutsläpp och trängsel i
stadskärnorna behöver biltrafiken minska, idag är trenden den motsatta.



Arbete pågår på olika håll i länet men oftast saknas samordning. Samordnade kampanjer kan
få större publicitet och större genomslag både lokalt och regionalt. De kommuner som i
dagsläget arbetar i mindre utsträckning med denna typ av insatser kan få viktig draghjälp i
arbetet med att öka andelen hållbara resor.



Genom att kombinera fysiska åtgärder med MM-åtgärder ökar man nyttan av investeringar i
exempelvis nya cykelvägar och resecentrum och får därmed en bättre kostnads/nyttokvot.



Den regionala infrastrukturplanen har ett övergripande mål: ”Ökad tillgänglighet för
människor och näringsliv ska stärka Hallands attraktivitet och utveckling” Åtgärder för att
uppnå planens mål analyseras med hjälp av den så kallade fyrstegsprincipen. Den går ut på
att analysera hur ett trafikproblem bäst kan lösas, första steget handlar om att påverka

21

behoven, med andra ord människors resvanor.


Arbetsmarknadsregionen sträcker sig in i angränsande regioner vilket kräver samverkan
också på den nivån.



Hallandstrafiken och dess entreprenörer är andra viktiga aktör som uttryckligen vill samverka
för ett hållbart resande. Den halländska kollektivtrafikstrategin har som målsättning att
fördubbla resandet till 2020.

Genomförande/Metod
Genom ett tätt samarbete med kommunerna, Hallandstrafiken, kollektivtrafikföretagen Arriva och
Nobina, Trafikverket, näringsliv, organisationer, skola och andra regioner kan åtgärderna bli
samordnade och ännu effektivare. Arbetet ska bestå av information och kommunikation,
organisation av tjänster och koordination av olika partners verksamheter. Det regionala kontoret
samordnar, tar fram information/kampanjmaterial för kommunernas arbete.
Mobility Management (MM) är ett begrepp för att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändningen genom att förändra människors resvanor. Konceptet har utvecklats under ett antal
år och är ett kostnadseffektivt komplement till infrastruktursatsningar och tekniska lösningar.
Direktbearbetning av utsedda målgrupper och prova-på-åtgärder har dokumenterat god effekt på
förändring av resvanor. MM åtgärder som genomförs i samband med satsningar på infrastrukturen
kännetecknas av en bra kostnads/nyttokvot för infrastrukturinvesteringen.
Konkret ska kampanjer och MM åtgärder organiseras för att stimulera till gång, cykling, resande med
kollektivtrafik och sparsam bilkörning.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Region Halland, på initiativ av kommunerna och i samverkan med
kommunerna.
Övriga utförare: Hallandstrafiken, kollektivtrafikbolagen, Trafikverket, andra regioner.

Finansiering
Extern medfinansiering kan sökas hos Energimyndigheten som ställer sig positiv till att stödja
bildandet av ett regionalt mobilitetskontor. Förutsättningen är att verksamheten är koordinerad
mellan lokala och regionala aktörer och att medfinansiering sker. Trafikverket har visat intresse för
att medverka både med kompetens och med finansiering.
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Förankring
Utförarna (se ovan).

Övrig information
Varbergs och Halmstads kommuner har de senaste åren jobbat aktivt med mobilitetsfrågorna med
stöd av statliga klimatinvesteringsbidrag och EU-bidrag. Erfarenheten av den verksamheten visar att
det finns samordningsvinster med ett regionalt samarbete eftersom insatserna är likartade.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Energi inkl transporter som
formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Åtgärdsförslag:
Utredning om förnybara bränslen i transportsektorn
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Ta fram en kunskapssammanställning om förnybara bränslen som visar på möjligheterna för olika
tillgängliga alternativ i Halland och som kan användas som kunskapsunderlag på lokal och regional
nivå både av offentliga och privata aktörer.

Syfte
När det gäller klimatpåverkan står transportsektorn i Halland för en stor del av utsläppen av
växthusgaser då fossila bränslen dominerar kraftigt vad gäller både personbilar och tyngre fordon.
Samtidigt är de omfattande transporterna av såväl gods- som persontransporter främst längs E6:an
stora utmaningar i arbetet. Ett sätt att minska sektorns klimatpåverkan är en överflyttning av
person- och godstransporter till andra trafikslag. Men det behövs också en omställning till förnybara
bränslen. Det finns dock behov av mer kunskap inom området och en utredning bör därför tas fram
som tittar förutsättningslöst på vilka möjligheter som finns i Halland och vilka för- och nackdelar som
finns för olika alternativ.

Genomförande/Metod
Framtagande av en utredning som tar upp olika alternativ som biogas, eldrift, vätgas, RME, DME med
flera. En värdering av de olika alternativens miljö- samt kostnadsnytta bör ingå. Åtgärden bör
genomföras så snart ekonomiska medel finns.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen
Övriga utförare:

Finansiering
Medel bör sökas till exempel hos Energimyndigheten eller på EU-nivå, möjligheten att söka regionala
tillväxtmedel bör också undersökas.

Förankring
Någon särskild förankring behövs inte i första skedet då det handlar om att ta fram ett
kunskapsunderlag. När utredningen är klar bör den spridas via Länsstyrelsens hemsida, samt
distribueras direkt till kommuner och andra nyckelaktörer. Därefter kan eventuellt frågan väckas till
exempel i MEK-rådet huruvida det kan finnas anledning att formulera en gemensam strategi för
användning av förnybara bränslen i Halland.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Åtgärdsförslaget togs fram i samband med det klimatomställningsseminarium
som Länsstyrelsen anordnade 2012-12-10.
Koppling till andra områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Åtgärdsförslag:
Kartlägga och utveckla distributionsvägar för
halländsk mat
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Kartlägga befintliga distributionsvägar för närproducerade livsmedel samt utvecklingsmöjligheter.
Syftet är att effektivisera kontaktytorna mellan konsumenter som vill handla närproducerat och
producenter som vill nå ut till en större kundkrets.

Syfte
En ökad produktion av närproducerade varor kan bidra till en ökad självförsörjningsgrad i regionen
och att bevara och skapa arbetstillfällen och tillväxt.
Idag finns det en problematik kring logistiken för distribution av livsmedel som inte är uppbyggd för
lokala producenter. Dock finns det troligen potential för att förbättra förutsättningar för en
effektivare distribution av närproducerade livsmedel som skulle minska behovet av
klimatpåverkande transporter, och därmed också bidra till att uppfylla målen i klimat- och
energistrategin.
En ökad andel av ekologiska, närproducerade livsmedel inverkar också gynnsamt på uppfyllandet av
miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv samt Giftfri miljö.
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Genomförande/Metod
För att kunna genomföra insatser som kan effektivisera kontaktytorna mellan konsumenter och
lokala producenter behövs en kartläggning av vilka kontaktytor som finns idag och hur, samt av vilka
de utnyttjas.
I kartläggningen ingår även att föreslå utvecklingsmöjligheter såsom till exempel mer samordnad
varudistribution, etablerandet av saluhall/-ar för närproducerade produkter från hela Halland, fler
prova-på-dagar i skolor med närproducerad och gärna ekologisk mat.
Åtgärden kan byggas på med ytterligare informationsinriktade aktiviteter i syfte att öka
konsumenters kunskap om och efterfrågan på närproducerade, klimatsmarta varor.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen
Övriga utförare: Länsstyrelsen, Omställning Halland, kommunerna (samtliga halländska kommuner
är ekokommuner), odlare/förädlare, Signerat Halland, föreningen Gastronomiska samtal Halland,
Region Halland, LRF, Hushållningssällskapet, restaurangbranschen.

Finansiering
Åtgärden bör till viss del kunna genomföras som del av befintlig verksamhet, men möjligheterna bör
ses över till extern finansiering för att underlätta genomförandet av konkreta idéer.

Förankring
Förslaget bör till att börja med förankras med tänkbara parter som kan vara intresserade av att
arbeta tillsammans för att förverkliga åtgärden, och därefter med kommunerna för att se om
åtgärden kan drivas som ett gemensamt projekt.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Åtgärdsförslaget togs fram i samband med det klimatomställningsseminarium
som Länsstyrelsen anordnade 2012-12-10

Koppling till andra områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Samhällsplanering och kulturmiljö
Inom området samhällsplanering och kulturmiljö har en viktig del i arbetet med att ta fram
åtgärdsförslagen varit att försöka hitta nya former för åtgärdsarbetet, bland annat genom närmare
samverkan mellan regional och lokal nivå. En viktig fråga har också varit hur befintligt arbete
avseende exempelvis uppföljning och kunskapsunderlag kan tillgängliggöras via nyhetsbrev eller
webbtjänst. Flera åtgärder inom kulturmiljö syftar till att förbättra befintliga eller ta fram nya
kunskapsunderlag, vilket är en fortsatt viktig uppgift för de regionala aktörerna inom området.
Ett flertal miljömål är beroende av en långsiktigt hållbar samhällsplanering där användning av mark,
vatten och byggnation är viktiga och avgörande frågor. Att kulturmiljön ska bevaras och främjas är en
viktig aspekt i miljömålsarbetet som återkommer inom flera miljömål. En stor och viktig del av
arbetet inom samhällsplanering och kulturmiljö sker på kommunal nivå, bland annat utifrån arbetet
med plan- och bygglagen. De föreslagna åtgärderna har relevans främst för God bebyggd miljö men
också för Levande sjöar och vattendrag och Ett rikt odlingslandskap.

Miljökvalitetsmål till 2020: God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka
till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. Byggnader
och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god
hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.

Åtgärdsförslag
















Checklista för integrering av miljömålen i den fysiska planeringen
Pilotprojekt kulturvärden och vattenförvaltning
Regional samverkansgrupp för kulturmiljöfrågor
Revidering av kulturmiljövårdsprogram - Genomförd
Tydliggöra resultatet av befintlig uppföljning inom God bebyggd miljö
Vidareutveckla nyhetsbrev till kommunerna
Kartlägga befintliga förtätningsområden
Kunskapshöjning
Planera för markanvändningen
Klimatsmart samhällsplanering – Genomförd
Kartläggning av kulturdistrikt – Genomförd
Kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader - Genomförd
Sammanställning av planeringsunderlag - Genomförd
Tillgängliggörande av bebyggelseinventeringen - Genomförd
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Åtgärdsförslag:
Checklista för integrering av miljömålen i den fysiska
planeringen
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Ta fram checklista för att integrera miljömålen i den fysiska planeringen. Checklistan ska vara till hjälp
för kommunerna vid upprättandet av detaljplaner och för länsstyrelsen vid granskning av planerna.
Checklistan syftar till att medvetandegöra vilka saker som måste belysas i planen och tydliggör då
genomförandet av en plan kan tänkas gå i strid med miljömålen.

Syfte
Ett stöd för kommunerna vid framtagande av planer samt för länsstyrelsen i samband med
granskning av planer. Politiskt är det viktigt att vara medveten om när en detaljplan kan antas strida
mot miljömålen, t ex då man planerar för bostadsbebyggelse utan möjlighet till annat transportsätt
än bil.

Genomförande/Metod
Checklista finns redan framtagen av länsstyrelsen i Blekinge. Hallands checklista kan utgå ifrån denna
med anpassning efter lokala förhållanden eller önskemål. Även Boverket arbetar med detta och
resultatet av det arbetet kan också komma till nytta vid utformningen av lämplig checklista.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen, samhällsbyggnadsenheten
Övriga utförare: Länsstyrelsens naturvårdsenhet deltar. Eventuellt bör kommunerna
engageras/tillfrågas.

Finansiering
Inom ramen för befintlig verksamhet.

Förankring
Checklistan presenteras för/samråds med handläggare på kommunernas stadsbyggnadskontor eller
motsvarande.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Samhällsbyggnad/kulturmiljö som
formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Åtgärdsförslag:
Projekt kulturvärden & vattenförvaltning
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Kartlägga och inventera vattenanknutna kulturmiljöer i hela länet i syfte att ta fram kunskaps-och
planeringsunderlag.

Syfte
Åtgärden har relevans för miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt God bebyggd miljö som bl a
syftar till att bevara/skydda kulturvärden. Kulturvärdena behöver identifieras och klassificeras för att
därmed kunna utgöra ett kunskapsunderlag bl a i vattenförvaltningens arbete.

Genomförande/Metod
Kulturvärden utmed sjöar och vattendrag (inom avrinningsområden) kartläggs och klassificeras med
utgångspunkt i befintliga kunskapsunderlag samt kompletterande fältarbete och inventering.
Information om projektet lämnas underhand till andra berörda sakområden på Länsstyrelsen som ex
vattenförvaltning och fiskefunktionen.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen
Övriga utförare:

Finansiering
Finansiering från vattenförvaltningen och västerhavets vattendistrikt.

Förankring

Övrig information
Projektet befinner sig i slutfasen och kommer att avslutas under 2016.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Samhällsbyggnad/kulturmiljö som
formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Åtgärdsförslag:
Regional samverkansgrupp för kulturmiljöfrågor
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Bilda samverkansgrupp med representanter från Länsstyrelsen, kommuner, Region
Halland/Kulturmiljö Halland för att öka medvetenheten kring frågorna regionalt och lokalt.

Syfte
Kulturmiljöfrågorna har en fortsatt stark ställning inom miljömålssystemet. Det finns ett behov av att
arbeta tillsammans och därigenom samla resurserna inom kulturmiljö, hitta nya arbetsformer samt
driva på kulturmiljöarbetet i länet. Miljömålsarbetet avseende kulturmiljö har varit alltför begränsat.
Det är nödvändigt att finna nya gemensamma och tvärsektoriella former för detta arbete.

Genomförande/Metod
En regional grupp som driver kulturmiljöfrågorna med utgångspunkt i miljömålen tillsätts. Möten
hålls med en viss regelbundenhet för att diskutera och hantera aktuella frågor inom
kulturmiljöområdet, exempelvis frågor kring kunskapsunderlag, uppföljning och samordning.
Samverkansgruppen ska kunna utgöra ett stöd i det lokala miljömålsarbetet avseende kulturmiljö.
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Utförare
Länsstyrelsen ska tillsammans med Kulturmiljö Halland/Region Halland initiera åtgärden.
Representanter från olika kommunala förvaltningar, bl.a. stadsbyggnad, kultur och miljö samt
eventuell representant från näringsliv/fastighetsägareförening.

Finansiering
Inom ramen för befintlig verksamhet. Länsstyrelsen, Kulturmiljö Halland och kommunerna har alla
ansvar inom kulturmiljöområdet.

Förankring
Åtgärden förankrades inom Länsstyrelsen och Kulturmiljö Halland/Region Halland när den
formulerades vilket kan behöva göras igen och den bör även förankras hos kommunerna.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Samhällsbyggnad/kulturmiljö som
formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Åtgärdsförslag:
Tydliggöra resultatet av befintlig uppföljning inom
God bebyggd miljö
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Tydliggöra och sprida resultatet av befintlig uppföljning inom God bebyggd miljö genom att
välja ut och sprida det mest intressanta av den uppföljning som redan sker.

Syfte
Uppföljning sker med hjälp av flera enkäter, metoder och system men resultaten tydliggörs
inte och förs inte ut i önskvärd utsträckning. Genom att redovisa resultaten blir det tydligt
hur kommunernas arbete påverkar måluppfyllelsen för flera miljömål. Enkätresultat och
indikatorer har begränsat allmänintresse om inte resultatet tolkas och tydliggörs vilket också
kan leda till att områden där mer åtgärder behövs blir synliga.

Genomförande/Metod
Samhällsbyggnad och kulturmiljö väljer årligen ut intressanta resultat utifrån befintlig
uppföljning (bl.a i form av miljömålsenkät, bostadsmarknadsenkät, plan- och byggenkät,
Räkna Q och befintliga indikatorer på miljömålsportalen) och återför detta till kommunerna
via nyhetsbrev och till allmänhet och media via pressmeddelande.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen
Övriga utförare:

Finansiering
Finansiering inom ramen för befintlig verksamhet.

Förankring
Förankras inom Länsstyrelsen.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Samhällsbyggnad/kulturmiljö
som formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra miljömål/områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala
åtgärder.

36

Åtgärdsförslag:
Vidareutveckla nyhetsbrev till kommunerna
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Kontinuerligt skicka nyhetsbrev till kommunernas stadsbyggnadskontor eller motsvarande. Genom
nyhetsbrevet kan länsstyrelsen förmedla nyheter från regering, länsstyrelsens verksamhet, andra
myndigheter, bra exempel och liknande.

Syfte
En stor och viktig del av arbetet inom miljömålet God bebyggd miljö sker hos kommunerna. Det är
viktigt för Länsstyrelsen att kunna nå ut med information från nationella myndigheter och
Länsstyrelsens egen verksamhet. Länsstyrelsen är en myndighet och bör kunna bidra med samlad
information från samtliga verksamhetsområden.

Genomförande/Metod
Samhällsbyggnad skickar redan idag ut nyhetsbrev till plan- och bygghandläggare på kommunerna
och arbetet med detta kan utvecklas. Information om nyhetsbrev bör spridas till samtliga enheter
inom länsstyrelsen så att nyhetsbrevet blir en samlad kanal för att föra ut information till
kommunernas stadsbyggnadskontor eller motsvarande.
Innan varje utskick ska samhällsbyggnadsenheten skicka ut en förfrågan till övriga enheter om de har
något de vill förmedla till planerarna på kommunerna.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen, samhällsbyggnadsenheten
Övriga utförare: Övriga enheter inom Länsstyrelsen

Finansiering
Inom ramen för befintlig verksamhet.

Förankring
Förankring sker internt med Länsstyrelsen olika enheter.

Övrig information
Åtgärden har en koppling till andra områden som behöver nå ut till kommunernas
stadsbyggnadskontor eller motsvarande.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Samhällsbyggnad/kulturmiljö som
formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra områden/åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Åtgärdsförslag:
Kartlägga lämpliga förtätningsområden
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Kartläggning över lämpliga förtätningsområden i respektive kommun inom befintliga planerade eller
”överblivna” områden som inte utgör brukningsvärd jordbruksmark. Visa på möjligheter till
exploatering utan att ta brukningsvärd jordbruksmark i anspråk.

Syfte
Åtgärden behövs för att underlätta förtätning utan att minska grönstrukturer, bygga på
brukningsvärd jordbruksmark osv. Detta bidrar till miljömålen Ett rikt odlingslandskap och En god
bebyggd miljö.

Genomförande/Metod
Syftet är att utreda exploateringsförutsättningarna och ta fram en bank med områden där man kan
förtäta.
Det är viktigt att använda samma metod i hela länet och därför behövs det någon som samordnar
arbetet regionalt. Ansvaret för kartläggningen ligger dock på kommunerna inom ÖP-arbetet. Det
bedöms vara en fördel om det kommer någon utifrån som ser med andra ögon. Åtgärden bör
genomföras relativt snart för att kunna ligga till grund för kommande förtätningar vid samhällenas
tillväxt.
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Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Kommunerna gemensamt
Övriga utförare: SLU, Någon som samordnar regionalt (Länsstyrelsen eller Region Halland)

Finansiering
Finansieras inom befintlig verksamhet som en del i att man reviderar ÖP.

Förankring
Förankring i byggnadsnämnderna och kommunstyrelserna. Förankring kan även göras i MEK-rådet.

Övrig information
Det finns ett stort engagemang i länet kring frågan om hur vi ska minska exploateringen av åkermark.
Fyra år i rad har det anordnats seminarier för att lyfta frågan och ett gemensamt sätt att hantera
problematiken i länet har efterfrågats.
För att säkerställa att man ser till helheten vid kartläggningen bör flera intressegrupper finnas med i
en referensgrupp inför och under kartläggningen. Stena Metall har anmält intresse för att delta i en
sådan referensgrupp.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram i samband med åkermarksseminarium i Laholm okt 2012
Koppling till andra områden/åtgärder: Åtgärden syftar till att minska exploatering av åkermark
liksom åtgärderna Planera för markanvändningen och Kunskapshöjning för planerare och politiker.
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Åtgärdsförslag:
Kunskapshöjning för planerare och politiker
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Kompetensutveckling för att synliggöra möjligheter och fördelar med alternativa lokaliseringar
och/eller förtätningar för exploatering som alternativ till ianspråktagande av åkermark.
Åtgärden kan delas in i två delar med olika målgrupp:
a. Kunskapshöjning hos kommunala planerare för att förbättra argument och beskrivningar av
alternativa lokaliseringar för exploatering som alternativ istället för åkermark.
b. Kunskapshöjning hos politiker om de regionala, nationella och globala aspekterna och vikten av att
förvalta vår åkermark på bästa sätt.

Syfte
Kan direkt bidra till bättre beslut kring exploatering, vilket bidrar till miljömålen Ett rikt
odlingslandskap och God bebyggd miljö.
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Genomförande/Metod
Bjuda in ledande tjänstemän och planerare i alla kommuner till ett gemensamt möte med
information, exempelvis från forskare vid SLU, för att ge en ökad kunskap om den enskilda
kommunens roll i det större sammanhanget.
Bjuda in politiker i alla kommuner till ett gemensamt möte med information, exempelvis från
forskare vid SLU, för att ge en ökad kunskap om den enskilda kommunens roll i det större
sammanhanget.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen
Övriga utförare: Hushållningssällskapet och kommunerna

Finansiering
Kan rymmas inom befintliga miljömålsmedel för åtgärdsarbete. Stäm av med Region Halland om de
vill medarrangera.

Förankring
Frågan bör lyftas till samhällsbyggnadscheferna, som tar det som en punkt vid kommande möte i sitt
nätverk. Andra lämpliga sammanhang, t ex Mark- och exploateringsgrupper där kommunerna träffas
årligen är lämpliga forum att diskutera åtgärden.

Övrig information
Det finns ett stort engagemang i länet kring frågan om hur vi ska minska exploateringen av åkermark.
Fyra år i rad har det anordnats seminarier för att lyfta frågan och ett gemensamt sätt att hantera
problematiken i länet har efterfrågats. Frågan har lyfts och föreläsning har hållits i samband med
länsplangrupp men ytterligare informationsinsats är lämpligt.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram i samband med åkermarksseminarium i Laholm okt 2012
Koppling till andra områden/åtgärder: Åtgärden syftar till att minska exploatering av åkermark
liksom åtgärderna Planera för markanvändningen och Kartlägga lämpliga förtätningsområden.
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Åtgärdsförslag:
Planera för markanvändningen
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Tydlig gränsdragning mellan vilken mark som ska användas för tätortens respektive landsbygdens
behov med fokus på gränsdragning mellan jordbruk och exploatering. En sådan
markanvändningsuppdelning kan peka ut intresseområden för jordbruk respektive tätortutbyggnad
och underlätta avvägningar mellan olika intressen och vara ett stöd i kommunernas
planeringsprocesser.

Syfte
Miljöbalken 3.4 säger att: Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Åtgärden kopplar till kravet i miljöbalken.
Åtgärden bidrar också till miljömålen Ett rikt odlingslandskap där det anges att ”jordbruksmarkens
värde för livsmedelsproduktion ska skyddas” och En god bebyggd miljö där det talas om ”en
långsiktigt god hushållning av mark”.
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Genomförande/Metod
Kommunerna och relevanta företrädare för lantbruket diskuterar och pekar i samverkan ut sina
intresseområden. Med sitt planmonopol drar kommunerna upp gränser för vad som räknas som stad
och kan exploateras och vad som ska fortsätta vara landsbygd och där jordbruksmarken ska bevaras.
Syftet med denna tydliga uppdelning är att effektivisera markanvändningen genom att dels få en
samlad stadsbebyggelse och dels tillförsäkra sig om att det finns markområden för
jordbruksändamål, industri, rekreation osv. Särskilt värdefulla jordbruksområden kan säkras genom
att pekas ut i respektive kommunerna. Om brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk ska det klart
framgå att exploateringsbehovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Åtgärdsförslaget har i sitt ursprung i det arbetssätt man har i Danmark där man delat in marken i
stadbebyggelse, fritidshusbebyggelse och landsbygd. Detta är dock lagreglerat i Danmark.
Det bör bli en vinst om detta arbete genomförs samfällt i de halländska kommunerna. Även om det
är respektive kommuner som pekar ut hur man vill använda mark så kan det finnas
samordningsvinster genom att man regionalt uppdrar åt konsult eller forskare inom området att ta
fram en handlingsplan/rutin för hur man gör en markanvändningsuppdelning enligt åtgärdsförslaget.
Framtagandet av en sådan handlingplan/rutin bör vara steg 1 för att underlätta själva verkställandet
av åtgärden för kommunerna.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Kommunerna (Länsstyrelsen och/eller Region Halland kan bistå med
regional samordning av åtgärden)
Övriga utförare: LRF

Finansiering
Projektmedel kopplat till miljömålsarbetet kan finansiera framtagandet av en handlingplan/rutin.
Åtgärden i övrigt genomförs inom kommunernas ordinarie planarbete.

Förankring
Föreslagen åtgärd behöver förankras politiskt både regionalt och kommunalt. Den politikergrupp
som miljöstrategerna har dialog med om länets miljöarbete kan vara en ingång.

Övrig information
Det finns ett stort engagemang i länet kring frågan om hur vi ska minska exploateringen av åkermark.
Fyra år i rad har det anordnats seminarier för att lyfta frågan och ett gemensamt sätt att hantera
problematiken i länet har efterfrågats.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram i samband med åkermarksseminarium i Laholm okt 2012.
Koppling till andra områden/åtgärder: Åtgärden syftar till att minska exploatering av åkermark
liksom åtgärderna Kartlägga befintliga förtätningsområden och Kunskapshöjning för planerare och
politiker.
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Naturvård
Inom sektorn Naturvård kvarstår fem åtgärdsförslag efter den uppföljning som gjordes 2015.
Flera åtgärder har genomförts och några har avslutats eftersom de ej bedöms relevanta eller
genomförbara i den form de formulerats. Miljömålsarbete inom naturvårdsområdet görs till
stor del inom både Länsstyrelsens och kommunernas ordinarie arbete och det finns även en
stark koppling till det arbete som påbörjats inom grön infrastruktur.

Miljökvalitetsmål till 2020: Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och
processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik
biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
Bredden på åtgärdsförslag i denna kategori gör att de även bidrar till att uppnå målen Ingen
övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och Ett rikt odlingslandskap.
Flertalet förslag handlar om informationsspridning och utbildning, vilket i många fall är
nyckeln till bevarandet av den biologiska mångfalden. Det finns även förslag på ett antal mer
handfasta åtgärder.

Åtgärdsförslag:











Identifiera hotspots för biologisk mångfald
Nyanläggning och skydd av småbiotoper - Avslutad
Utbilda nyckelpersoner
Information till ägare av mark med höga naturvärden
Mellankommunalt nätverk för naturvård
Kustvattenråd, version 2 - Genomförd
Kartlägga kommunernas upphandlingar – Genomförd
Utbildning av lantbruksrådgivare om anpassade skyddszoner – Delvis genomförd
Identifiera husbehovstäkter
Regional samordning för bekämpning av jättebjörnloka – Delvis genomförd och
avslutad

(Åtgärdsförslagen för sektorn Skog redovisas separat.)

45

Åtgärdsförslag:
Identifiera hotspots för biologisk mångfald på
regional nivå
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Ta fram en plan över länets biologiska hotspots och hur ansvaret ska fördelas för dessa mellan
Länsstyrelse/kommuner. Planen sprids och uppdateras vid behov.

Syfte
Åtgärden bidrar främst till miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Mycket information finns redan men
hur samverkar den mest effektivt för att nå målet. Det finns ett behov i kommunerna att få hjälp med
prioriteringar för att veta var insatser gör störst nytta för biologisk mångfald och kunna driva egna
projekt. Kommunerna behöver fortlöpande information om vad länsstyrelsen anser vara kommunalt
naturvårdsansvar. Åtgärden kan ge regionalt engagemang och arbetstillfällen.
Materialet ska vara användbart för flera målgrupper: kommunerna, regionen, skolor, utbildade
nyckelpersoner för biologisk mångfald, markägare, turister mfl.
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Genomförande/Metod


Kartläggning av befintlig kunskap om länets värdetrakter för olika naturtyper, hotade arter
mm med en övergripande analys av värdena, och deras sammanlagda värde som ev.
hotspots. Hänsyn ska tas till behovet av spridningskorridorer. Kartläggning och analys skulle
kunna byggas upp på liknade sätt som den befintliga skogsstrategin och användas som ett
verktyg i översiktsplaneringen.



Bedömning av skyddsbehov och skötsel. Bristanalys som en del av kartläggningen för att visa
på ev. behov av kompletterande kunskap eller uppdatering.



Framtagning av en strategi för hur kunskapen om länets värdetrakter ska nå ut. Även
tydliggöra ansvarsfördelningen i planen.



Spridning och uppdatering av kunskapen om länets värdetrakter. Materialet utformas så att
den kan användas i flera olika syften: Kommunal planering, utbildning om biologisk mångfald,
rådgivning till markägare, turism. En del kan vara GIS-baserat.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Region Halland/Länsstyrelsen
Övriga utförare: Skogsstyrelsen, Kommuner, Högskolan

Finansiering
Medel finns eventuellt centralt. I projektet eller liknande kan utbildning ingå.

Förankring
Internt på Länsstyrelsen samt med kommunerna. En förutsättning för regional tillväxt är att Hallands
värdefulla natur bevaras och utvecklas varför även Region Halland bör involveras.

Övrig information
I Skåne har en metod tagits fram på uppdrag av länsstyrelsen för hur man identifierar hotspots som
eventuellt kan vara till nytta i arbetet.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Naturvård-biologisk mångfald.
Koppling till andra områden/åtgärder: Åtgärden kan ingå som en del i Länsstyrelsens arbete med att
ta fram regionala handlingsplaner för grön infrastruktur.
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Åtgärdsförslag:
Utbilda nyckelpersoner om biologisk mångfald
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Utbilda nyckelpersoner om biologisk mångfald för att få en ökad förståelse för vikten av att ta hänsyn
till den biologiska mångfalden i all verksamhet och planeringsarbete. Målet är att hänsyn till biologisk
mångfald ska genomsyra all planläggande och exploaterande offentlig verksamhet.

Syfte
Syftet med åtgärden är att öka kunskapen i kommunerna samt på regional nivå. Åtgärden bidrar till
att uppnå miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv”, särskilt delmål 3 om ett hållbart nyttjande.
Vid detaljplanearbete görs bedömningar av miljöpåverkan och därmed om MKB behövs. Därför är
det viktigt att handläggaren har kunskap och bra underlag för sin bedömning. Men kunskapen
behöver finnas i hela beslutskedjan. Brist på kunskap och vilja att prioritera frågorna är ett problem
inom vissa sektorer. Därför behöver gruppen av personer med kunskap om den biologiska
mångfalden breddas. Dessutom behövs ökad kommunikation mellan landskapets aktörer.
Kopplingen till folkhälsa, turism och friluftsliv bör tydliggöras. Se även ”Halland - bästa
livsplatsen”(regional utvecklingsstrategi).
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Genomförande/Metod
Förslag på aktiviteter /utbildningspaket:


Utbildning av en referens/styrgrupp så fort som möjligt, för att finna lämpliga former för
genomförandet. Referensgruppen ska hjälpa till att identifiera målgrupper, planera vidare
och marknadsföra. Varje utbildning utformas efter respektive målgrupp och med riktade
inbjudningar.



Inspirationsdagar som steg 1 för prioriterade grupper av nya nyckelpersoner förlagda till t ex
Hallands hotspots. Prioriterade grupper: planerare och planarkitekter, upphandlare,
beställare, projektörer, grävmaskinister, fastighetschefer med ansvar för kommunens
egendom och de områden där kommunen har skötselansvar, Tekniska kontor, byggkonsulter,
entreprenörer och konsulter.



Utbilda även politiker och högre tjänstemän - bjuda in till inspirationsdag, alternativt
informera i fullmäktige.



Utbilda brett i en pilotkommun som ett gott exempel för övriga kommuner.



Målet med utbildningen är:
- Att ge kunskap om biologisk mångfald, hotbilden och de målkonflikter som kan
uppstå i det dagliga arbetet. Utbildning om länets natur och dess särart samt
speciella värden och hotspots men även naturen runt knuten, kännedom om lagar,
för alla nyckelpersoner.
- Ge kunskap om artskyddsförordningen hos planhandläggare och politiker.
- Att se biologisk mångfald som en tillgång vid exploatering i stället för ett hot.
- Att tydliggöra kopplingen till folkhälsa.



I utbildningen ska flera träffar ingå med uppgift för deltagare att tillämpa kunskaperna i sitt
dagliga arbete. Viktigt är att fältkursmoment ingår med praktiska exempel på bra skötsel,
projekt som tagit hänsyn till eller förstärkt mångfalden, förevisning av de landskapstyper som
är unika och som vi har särskilt ansvar för att bevara i länet. Hotade arter och naturtyper,
grus/ sandmiljöer, trädvård/skötsel kan vara prioriterade teman.



Till målgrupper som praktiskt utför uppgifter t ex entreprenörer, grävmaskinister, anställda
på tekniska kontor, kompletteras utbildningen med ett lättillgängligt material med
bildexempel att kunna ha med ut. Ett liknande finns för arbete i vatten ”Har du koll?” som
Länsstyrelserna och Miljösamverkan Sverige tagit fram.



Undersöka möjlighet till diplomering för att motivera entreprenörer.



Utvärdering efter vare utbildningstillfälle för att vidare forma kommande tillfällen.



Efter utbildningen kan olika nätverk behövas för att hålla kunskapen ajour och diskutera
frågeställningar som uppkommer.



Fortbildning för befintliga nyckelpersoner t ex lärare som ska eller redan arbetar med
naturpedagogik. Behåll eller samverka kring naturpedagoger/naturskoleverksamhet som kan
hålla i gång nätverk, sprida den information och utbildningsmaterial som redan finns (från
CBM, kommuner som haft naturskolor, Naturskoleföreningen, Håll Sverige rent, Laholms
lokala tips på nätet, mm).
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Information och utbildning av markägare med höga naturvärden. Här kan både enskilda och
t ex kyrkan, stiftelser ingå.



Använda utbildningskonceptet även i Vattenråden.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen, Region Halland, Högskolan
Övriga utförare: Externa utbildningskonsulter kan behövas, naturskolor, Trafikverket, LRF, Växa

Finansiering

Förankring
Åtgärden förankras i Regionens styrelse och kommunstyrelser samt även med Högskolan för
eventuell medverkan i arbetet. Om inbjudan kommer från flera aktörer så höjs statusen på
åtgärdsförslaget.

Övrig information
I Skåne har man haft ett projekt kring ”Utbildning för projektörer om biologisk mångfald” med
länsstyrelsen som initiativtagare. Deras erfarenheter skulle kunna komma till nytta.
Politiker och tjänstemän inom olika sektorer (viktiga är stadsbyggnadskontor, tekniska kontor)
utbildas tillsammans i riktade utbildningsinsatser. Vinster kan ses i att ha med båda grupper
samtidigt.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Naturvård-biologisk mångfald.
Koppling till andra områden/åtgärder: Åtgärden har koppling till åtgärden om att identifiera länets
hotspots och arbetet med regional handlingsplan för grön infrastruktur.
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Åtgärdsförslag:
Information till ägare av mark med höga
naturvärden
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Informera de markägare där höga naturvärden finns på deras marker. Prioritera efter
naturvårdsintressanta arter och hotade naturtyper.

Syfte
Åtgärden bidrar främst till att uppfylla miljömålet Ett rikt växt- och djurliv genom att den upplyser
och ökar medvetandet hos enskilda markägare för att få bättre motivation till frivillig naturvård.

Genomförande/Metod
Sammanställning av hittills gjorda inventeringar som visat på höga naturvärden vilket sammanfattas i
ett digitalt kartmaterial att använda till att informera markägare.
Information ges även om vilka möjligheter som finns beträffande stöd för skötsel, restaurering etc.
Utformning av informationen sker med hjälp av LRF för att den ska nå fram.
Spridning av informationen sker eventuellt med hjälp av en rådgivaraktör, exempelvis Växa,
för att ”Greppa mångfalden”. Inkludera förvaltare som nödvändigtvis inte är samma som
markägare.
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Genomförande av ett pilotprojekt för att pröva metoden. Börja med rådgivande besök till ett
10-tal markägare. För grustäkter finns färdigt material och kan starta direkt. Rådgivning på plats är
mest effektivt sätt att få markägare att ta till sig informationen.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Länsstyrelsen
Övriga utförare: Skogsstyrelsen, LRF, rådgivarorganisationer som t ex Växa, kommuner, ideella
organisationer.

Finansiering
Åtgärden har till viss del kunnat genomföras inom befintlig verksamhet som Landsbygdsenhetens
rådgivningar eller information inom ÅGP-arbetet men något samlat grepp har inte gjorts.

Förankring
Med nyckelaktörer som LRF, Växa och Skogsstyrelsen.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Naturvård-biologisk mångfald som
formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra åtgärder: Denna åtgärd kan vara en del av åtgärden Identifiera hotspots för
biologisk mångfald vilket förstärker genomslagskraften. Inom Landsbygdsprogrammet finns
erfarenhet av att utföra viss rådgivarverksamhet i jordbrukslandskapet men inte med detta fokus och
inte för andra naturtyper.
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Åtgärdsförslag:
Mellankommunalt nätverk för naturvård
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Bilda ett nätverk för kommunala tjänstemän som arbetar med naturvård, för att underlätta
kunskapsutbyte och utveckling av arbetsmetoder.

Syfte
Syftet är att öka naturvårdskompetensen i Halland och synliggöra goda exempel. Det behövs ett
samarbete mellan ekologer och mellan ekologer och planfolk. Ökad kunskap om, hur och varför
naturvårdsfrågorna måste in i ett tidigt skede i planprocessen. Vilka kunskaper måste kommunerna
ha och vilket ansvar har kommunerna. Även länsstyrelsens ansvar bör belysas. När behövs en MKB,
när är miljöpåverkan ringa? När skall en inventering göras och hur avgör man vilken inventering som
är vettig.
Åtgärden kan bidra till samtliga naturvårdsrelaterade miljömål samt God bebyggd miljö.

Genomförande/Metod
Ett formellt nätverk behövs för utbyte mellan kommunerna. Halland är ett ganska litet län och det är
få tjänstemän per kommun som arbetar med naturvård. Ett utökat naturvårdsnätverk för
kommunala tjänstemän skulle därför ge en större möjlighet att få ta del av goda exempel från andra
kommuner.
Ett exempel finns i Västra Götaland med nätverket ”Hållbar utveckling väst". Detta är ett bredare
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samarbete mellan kommunerna som även omfattar andra arbetsgrupper, där alltså
Naturvårdsgruppen är en liten del. För att delta i nätverket betalar kommunerna en årlig avgift. Det
är idag svårt för kommunekologerna i Halland att delta i Naturvårdgruppen eftersom kommunerna i
Halland inte ingår i ”Hållbar utveckling väst”. Det vore därför önskvärt om Regionen kunde utarbeta
ett samarbete kring just Naturvårdsgruppen, så att kommunekologerna i Halland också kan delta i
gruppen.
Som ett första steg anordna en: Utbildningsdag för ekologer och planarkitekter ihop. Utgå gärna från
ett fall. MB och PBL i samverkan.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Region Halland
Övriga utförare: Länsstyrelsen och kommunerna

Finansiering

Förankring
Med kommunerna och Region Halland.

Övrig information
Den regionala samrådsgrupp som länsstyrelsen startat upp är ett mycket bra komplement till
ovan nämnda Naturvårdsgrupp. Dessa båda grupper fyller olika funktion.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Naturvård-biologisk mångfald som
formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra åtgärder: Inga direkta kopplingar till övriga regionala åtgärder.
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Åtgärdsförslag:
Identifiera husbehovstäkter
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Identifiera husbehovstäkterna i länet samt genom anpassad rådgivning sprida information till
markägare för att säkerställa att täkternas värden för den biologiska mångfalden bevaras.

Syfte
Åtgärden bidrar till att uppfylla miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Det har visat sig att täkterna
hyser mycket höga naturvärden och det är framfört allt mager, öppen sand som gynnar flera hotade
växt och djurarter. Sand- och grustäkter har under de senaste åren uppmärksammats för sin rika
mångfald, främst av insekter, men mångfalden imponerar även vad gäller bredden av olika
organismer. I täktmiljöer hittas såväl olika fåglar, groddjur och kärlväxter som mossor, spindlar och
insekter. Aktuella fynd av rödlistade arter i täktmiljöer i länet är 97 st vilket gör täkterna till mycket
rika miljöer jämfört med andra, mer kända och ofta mer uppmärksammade miljöer.
I ett landskap med ökad igenväxning och små kvarvarande öppna sandmarker har många
arter hittat en fristad i sand- och grustäkterna. Dessa arter riskerar dock att försvinna som en
följd av utfasning av täkter med brytning av naturgrus, olämpliga efterbehandlingar av avslutade
täkter och få aktiva skötselinsatser. Det är viktigt att bibehålla de täkter som finns så att den öppna
sanden inte försvinner från landskapet.

Genomförande/Metod
Att genom ett kommungemensamt inventeringsprojekt kartlägga förekomsten av husbehovstäkter i
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länet. Utifrån underlaget görs därefter rådgivning till markägarna genom besök på plats. Genom
personliga besök som uppmärksammar värdena skapas ett engagemang för värdena i täkterna och
förståelse för hur man kan arbeta för att dessa värden ska bevaras. Ett kort faktablad med konkreta
exempel och tips tas fram för detta. Visst samarbete kan ske med ideella föreningar genom
exempelvis guidade vandringar i intressanta och värdefulla områden.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Kommuner och Länsstyrelsen
Övriga utförare: Ideella organisationer, Skogsstyrelse, Skogsaktörer, LRF, bygrupper

Finansiering
Inom landsbygdsprogrammet finns vissa möjligheter att söka miljöersättningar.

Förankring
Berörda inom kommunerna och Region Halland (t.ex. Miljösamverkan Halland, kommunekologerna,
miljöstrateger). Täktägare genom LRF:s regionstyrelse.

Övrig information
Under 2009 uppmärksammades grus- och sandtäkternas höga naturvärden genom en omfattande
inventering i länet omfattande ca 65 större täkter. I rapporten ”Höga naturvärden i grus- och
sandtäkter i Hallands län” (Fritz & Larsson 2010) redovisas resultaten.
En lucka som finns i kunskapen är information om utbredningen av husbehovstäkter i länet. Dessa
verksamheter bedrivs ofta i mindre skala, men är inte desto mindre viktiga ur
naturvårdssynpunkt. En husbehovstäkt definieras genom att den används för uttag för eget
behov och är endast anmälningspliktig vid uttag över totalt 10.000 ton (naturgrus, berg och
torv).
En målgrupp är även boende vid kustnära sandiga områden för att öka förståelsen för den öppna
sandens betydelse.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Naturvård-biologisk mångfald som
formerades vid uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra åtgärder: Denna åtgärd har även koppling till åtgärden om identifiering av länets
hotspots för biologisk mångfald eftersom sandmiljöer är biologiskt mycket värdefulla.
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Naturvård – skog
Inom sektorsområdet skog presenteras här åtgärdsförslag som främst bidrar till att uppnå
miljömålet Levande skogar. Vid de åtgärdsuppföljningar som Länsstyrelsen gjort har flertalet
av åtgärderna har påbörjats. Målet bedöms regionalt vara mycket svårt att nå inom
tidsramen. Främst är det hänsynen till natur- och kulturvärden som fortfarande har stora
brister, även om en del strukturer för biologisk mångfald utvecklas i en positiv riktning. Detta
gäller exempelvis förekomsten av död ved och äldre lövrik skog.
Arbetet med att långsiktigt bevara skyddsvärd skog behöver också intensifieras då det i
Halland återstår betydande arealer av oskyddade värdekärnor. Naturvårdande skötsel för att
bevara och förstärka dessa skogars natur- och kulturmiljövärden behöver också utföras i
betydligt större omfattning än vad som hittills skett.
Miljökvalitetsmål till 2020: Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
För att uppnå miljömålen har ädellövskogen en central betydelse i Halland, och insatser
kring just ädellövskogen återkommer i flera av åtgärdsförslagen. Flertalet är av karaktären
utbildning och kunskapshöjning om skogens värden, och handlar även en ökad samverkan
mellan aktörer. På länsstyrelsen arbetar man inom befintlig verksamhet med säkerställande
av skog genom reservatsbildning. Skogsstyrelsen arbetar på samma sätt med bildande av
biotopskyddsområden och naturvårdsavtal. Arbetet har sin utgångspunkt i det regionala
delmålet om långsiktigt skydd av skogsmark och den regionala strategin för formellt skydd av
skog i Hallands län. Åtgärdsförslagen för levande skogar bidrar även till att uppnå miljömålen
Ett rikt växt- och djurliv, Myllrande våtmarker samt Levande sjöar och vattendrag.

Åtgärdsförslag:






Ökad kunskap om viktiga aspekter i skogen - ädellövskog
Ökad kunskap om viktiga aspekter i skogen - planläggning
Ökad samverkan mellan skogssektorns aktörer - Avslutad
Åtgärder för gamla/grova träd - Genomförd
Naturvårdande skötsel för att bevara och utveckla områden med höga naturvärden
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Åtgärdsförslag:
Ökad kunskap om viktiga miljöaspekter i skogen Ädellövskog
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Utbildning för skogstjänstemän om ädellövskogens miljövärden och dess betydelse för att bevara och
utveckla dessa värden samt om gällande lagstiftning och stödmöjligheter.
Ädellövskogen har en central betydelse i Halland för möjligheterna att uppnå flera miljömål.

Syfte
Ädellövskogen har stor betydelse i Halland för bevarande av biologisk mångfald och
möjligheterna att uppnå flera regionala miljömål, främst under Levande skogar och Ett rikt
växt- och djurliv. Syftet är att öka och säkerställa kunskaper hos personal som initierar, planerar och
genomför skogsbruksåtgärder som berör ädellövskog.
Ett ökande intresse för ädellövskogen ur olika användarperspektiv ställer högre krav på kunskaper
om dess olika värden och hur ädellövskogen bör skötas för att bevara och utveckla dessa.
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Genomförande/Metod
Utbildningsaktiviteter med teori och fältövningar. Genomförandet bör planeras i samverkan med
skogsbruksföretagen.
Skogstjänstemän som initierar, planerar eller genomför skogsbruksåtgärder är prioriterade
målgrupper. Det ska även vara möjligt för andra intresserade att delta i utbildningsaktiviteterna, t.ex.
skogsägare och entreprenörer.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Skogsstyrelsen
Övriga utförare: Skogstjänstemän som är verksamma i Halland och som initierar, planerar eller
genomför skogsbruksåtgärder deltar.

Finansiering
Genomförs inom ramen för Skogsstyrelsens befintliga verksamhet med ädellövskog.
Ingen deltagarkostnad.

Förankring
Förankring med skogsbruksföretag verksamma i Halland och Skogliga rådet i Halland.

Övrig information
Utbildning har genomförts men det finns behov av fortsatta åtgärder.
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Naturvård-skog som formerades vid
uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra åtgärder: Åtgärden kopplar till ” Ökad kunskap om viktiga miljöaspekter i skogen
– Planläggning”.

59

Åtgärdsförslag:
Naturvårdande skötsel för att bevara och utveckla
områden med höga naturvärden
Åtgärden bidrar framför allt till miljömålen:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. God bebyggd miljö
15. Ett rikt växt- och djurliv

Beskrivning av åtgärden
Utbildning för skogstjänstemän, entreprenörer, maskinförare och skogsarbetare som planerar eller
utför skötselåtgärder i skogar med befintliga eller utvecklingsbara naturvärden och/eller
kulturmiljövärden (NS-mål i skogsbruksplaner eller motsvarande).
Det är viktigt att naturvårdande skötselåtgärder planeras och utförs rätt, så att miljövärdena bevaras
och utvecklas på ett positivt sätt.

Syfte
Det finns behov av naturvårdande skötsel i många av länets skogar med befintliga eller
utvecklingsbara naturvärden. I många områden är naturvårdande skötsel nödvändigt för att
miljövärdena ska kunna bevaras. Det finns också ett ökande intresse att ta ut virke och biobränsle
från lövskogarna. Dessa förhållanden ställer höga krav på kunskap om vilka åtgärder som behövs, hur
åtgärderna bör planeras och utföras.
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Genomförande/Metod
Utbildningsaktiviteter med teori och fältövningar. Innehåll bl.a. viktiga miljövärden i Halland,
naturvärdeskvalitéer, miljömål och strategier, ädellövskogens betydelse och stödmöjligheter.
Aktiviteternas omfattning och upplägg bör planeras och bestämmas i samverkan med
skogsbruksföretagen och utifrån det behov som finns.

Utförare
Huvudansvarig/initiativtagare: Skogsstyrelsen
Övriga utförare: Skogsbruksföretag medverkar
Skogstjänstemän, entreprenörer, maskinförare och skogsarbetare deltar.

Finansiering
Skogsstyrelsen genomför aktiviteterna som uppdragsfinansierad kurs. Finansiering sker med medel
från landsbygdsprogrammets kompetensutvecklingsprojekt som söks av deltagarna. Skogsstyrelsen
kan hjälpa till med vägledning om ansökningsförfarandet.

Förankring
Förankring med skogsbruksföretag verksamma i Halland och Skogliga rådet i Halland.

Övrig information
Åtgärdens ursprung: Åtgärden togs av fram av arbetsgruppen Naturvård-skog som formerades vid
uppstarten av åtgärdsprogrammet 2010.
Koppling till andra åtgärder: Eventuella samordningsvinster kan finnas med utbildningsförslag som
riktas mot kommunerna och åtgärden ” Utbilda nyckelpersoner om biologisk mångfald”.
Samordningsvinster kan även finnas med Jordbruksverkets utbildningskoncept för utbildning av
entreprenörer som röjer i betesmarker.
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