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Sammanfattning
Åtgärdsarbetet för de regionala miljömålen i Östergötland går framåt och
det finns goda utsikter om att genomföra nästintill alla åtaganden till
programperiodens slut år 2020. I dagsläget är det 73 procent av samtliga
åtaganden som är genomförda och 14 procent som är påbörjade. Det
temaområde som har haft flest genomförda åtaganden är Människan i
miljön.
De åtgärder som har fått flest ”icke-påbörjad” E, som bedömningsgrad
har haft ett större antal ansvariga aktörer. Att en aktör inte genomfört
sin åtgärd kan bero på flera orsaker, resursbrist, fråga om relevans eller
att det inte har känt tillräckligt stort ägande för fråga.
En förbättringsmöjlighet för att få fler åtaganden genomförda är att
skapa en tydligare ansvarsfördelning mellan aktörerna i länet. Nätverk
och samverkan av olika slag mellan de medansvariga aktörerna
underlättar också för att fler åtaganden ska bli genomförda på ett
effektivt sätt.

Kust och vatten
Aktörerna i Östergötland jobbar aktivt med tillsyn och rådgivning för att
minska bräddning av orenat avloppsvatten. Dessa insatser hjälper till att
minska övergödning i sjöar och vattendrag men behövs även för att
förbättra vattenkvaliteten i länet. Kustkommunerna och Länsstyrelsen
jobbar med marknadsföring av skärgårdens natur- och kulturvärden och
att sprida information om hantering av miljöfarligt avfall vid
mottagningsstationer.
Förbättringsmöjligheter inom temaområdet Kust och vatten är att
ytterligare öka insatser för att minska övergödning via exempelvis
Greppa näringen. För dricksvattentillgång behövs fler uppdaterade
vattenskyddsområden.

Växter och djur
Kommunerna har gjort en rad insatser för att öka förutsättningarna för
biologisk mångfald på parkmark och annan offentligägd mark. De
arbetar även kontinuerligt med naturreservat och områdesskydd av olika
slag för att bevara och utveckla natur- och kulturvärden.
Det finns mycket kompetens i länet inom flera olika sakområden men
det finns även behov av att utveckla åtgärdsarbetet med fler insatser för
kunskapsspridning i form av rådgivning vid olika besök, kurser och
informationsinsatser.
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Skog och odling
Skogsbolag som deltar i åtgärdsprogrammet har genomfört samtliga
åtgärder som de åtagit sig. Bland annat arbetar de kontinuerligt med
naturvårdande skötsel i sina NS-bestånd och tillsammans med
Skogsstyrelsen och stöd från Länsstyrelsen fört en aktiv dialog med
större markägare om miljöhänsyn i skog och mark.
För att kunna säkerställa att brukningsbar jordbruks- och skogsmark får
utrymme i stadsplaneringen behöver förslag i dessa frågor komma in i
kommunernas översiktsplanering.

Människan i miljön
De deltagande aktörerna följer kontinuerligt upphandlingskrav i sina
verksamheter, tillgängligheten till källsortering har ökat och
informationsinsatser för förändrade beteendemönster kring produktion
och konsumtion har genomförts.
Det finns en rad förbättringsmöjligheter och behov för att kunna minska
klimatpåverkan och skapa stadsmiljöer som både främjar människors
hälsa och bevarar natur- och kulturvärden. Vissa åtgärder behöver
vägledning och styrmedel från nationell nivå, inte minst för
transportfrågan. Men en stor del av dessa åtgärder kan vi ändå utföra på
regional och lokal nivå, exempelvis se över verksamhetens egna
produktion och eller konsumtion av varor och tjänster.

Sveriges miljömål
Generationsmålet
”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.”
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen (även kallade miljömålen) beskriver den kvalitet riksdagen vill att miljön ska ha år
2020. Det finns 16 miljökvalitetsmål med olika ämnesområden.

Etappmål
För att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålet fastställer regeringen
etappmål inom prioriterade områden. Etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som behövs
för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska nås.
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Nu fortsätter vi!

I åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen från år 2014
konkretiserades vad miljömålen innebär för oss i länet och vilka
områden som vi har möjlighet att påverka och behöver prioritera.
Östergötlands främsta utmaningar är dels att minska näringsläckage för
att kunna nå målet om Ingen övergödning, att bevara och utveckla
naturområden och grönstruktur för att uppnå Ett rikt växt- och djurliv,
att genomföra kompetensutvecklande åtgärder för att kunna bibehålla
ett levande och varierat odlingslandskap samt att öka miljöhänsynen
inom det skogliga området.

Uppföljningen av åtgärdsprogrammet visar att åtgärdsarbetet för de
regionala miljömålen i Östergötland går framåt! Det finns både
engagemang och mycket kunskap i länet som tillsammans har resulterat
i att 73 procent av åtagandet i åtgärdsprogrammet är genomfört mellan
åren 2014 och 2018. Ambitionen bakom den här uppföljningen är att gå
längre än att enbart rapportera om läget i länet. Genom att lyfta fram
goda exempel samt tillvarata och utveckla positiva effekter från dessa
kan miljömålsarbetet breddas i länet. Andra aktörer kan förhoppningsvis
även få tips på hur de kan arbete med sina åtaganden. Genom att också
belysa de åtgärder som ännu inte har nått hela vägen fram får vi en
indikation på vilka åtagande som kan behöva prioriteras framöver.
Det pågår massor inspirerande arbete ute i länet men för att skruva upp
takten med det regionala miljömålsarbetet ytterligare behöver vi under
de närmsta åren ta vara på det engagemang och driv som har växt fram i
samhället kring miljöfrågor. Var och en av oss behöver reflektera kring
vilka möjliga synergier som kan finnas mellan länens olika
verksamheter, för just samverkan vid framtagande och genomförande av
åtgärder är en förutsättning för att nå bästa resultat. Vi behöver betrakta
miljömålsarbetet som en förändringsprocess där nya synsätt och rutiner
behöver förankras snarare än ett projekt med slutdatum.
Sara Spjuth, miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland
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Inledning och syfte
Åtgärdsprogrammet Nu är det dags! 50 åtgärder för Miljömålen i
Östergötland togs fram år 2014 efter en utvärdering av Naturvårdsverket
som visade att 14 av de totalt 16 miljökvalitetsmålen inte skulle uppnås
på nationell nivå till år 2020. Detta gällde även för Östergötland.
Programmet har som syfte att förbättra miljötillståndet samt att öka
samverkan kring miljöarbetet i länet. Tanken är därtill att ge aktörer i
länet inspiration och stöd för prioriteringar av åtgärder till nytta för
miljön och inom områden där arbetet i vissa fall har varit eftersatt de
senaste åren.
Åtgärdsprogrammet består av fyra teman;
▪
▪
▪
▪

Kust och vatten
Växter och djur
Skog och odling
Människan i miljön

För att möjliggöra en bedömning av hur åtgärdsarbetet utvecklas i länet
har en uppföljning av det regionala åtgärdsprogrammet för
miljökvalitetsmålet genomförts under sommar och höst år 2018.
Uppföljningen består av enskilda och sammanställda svar från sju av
länets 13 kommuner, Region Östergötland, Landstinget, Skogsstyrelsen,
Länsstyrelsen, skogsbolagen, Linköpings universitet, Miljösamverkan
Östergötland (MÖTA), Naturskyddsföreningen, Tekniska verken,
Norrköping Vatten och Avfall AB, Åtvidabergs Vatten och Renhållning,
Östergötlands museum.
De deltagande aktörerna har fått beskriva genomförandegraden på sina
åtaganden enligt svarsalternativen nedan;

G - Genomförd eller pågår kontinuerligt
H - Till hälften genomförd
P - Påbörjad
E - Ej genomförd eller påbörjad

En återkommande punkt som aktörerna tog upp under uppföljningen
var att de gärna skulle vilja ta del av hur andra kommuner, företag eller
organisationer arbetar med sina åtaganden. Syfte med denna uppföljning
är därmed att lyfta fram några goda exempel på vad olika aktörer har
gjort, samt andra exempel på åtgärder där mer satsning behöver göras
framöver. Rapporten ger på så vis en lägesbild över hur långt vi har
kommit med Östergötlands åtgärdsarbetet nu när det endast är två år
kvar innan det preliminära slutdatumet för åtgärdsprogrammet.
Uppföljningen utgör en utgångspunkt för att identifiera
framgångsfaktorer och förbättringsmöjligheter och ämnar användas;
▪
▪
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Som ett underlag och stöd i aktörernas framtida
verksamhetsplanering.
Som ett underlag för att förbättra och utveckla sitt
miljömålsarbete.
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Övergripande resultat
Den samlade bedömningen visar att åtgärdsarbetet för
miljökvalitetsmålen generellt sätt går framåt i Östergötland. Dessa
åtgärder som de deltagande aktörer genomför har stor betydelse för
länets möjligheter att nå de regionala miljömålen. Värt att tillägga är att
det pågår ännu fler åtgärder runtom i länet som bidrar till miljömålen
men som inte omfattas av åtgärdsprogrammet eller denna uppföljning.
Av de 53 åtgärderna i programmet är det sex stycken som inte har fått
någon ansvarig aktör tilldelad sig, de resterande åtgärderna utgörs
tillsammans av 142 olika åtaganden på lokal nivå. Totalt är 73 procent av
dessa åtaganden genomförda eller pågår kontinuerligt i den ordinarie
verksamheten (G), 14 procent är påbörjade och pågår under
programperioden (P), fyra procent av åtagandena är utförda till hälften
(H) och nio procent är ej påbörjade eller ej genomförda (E).

Det temaområde som har haft mest framgång sedan år 2014 är
Människan i miljö som har 81 procent genomförda åtaganden. För de
andra tre områdena är genomförandegraden relativt likartad med
genomförda åtaganden som skiftar mellan 65 och 72 procent för de olika
temaområdena.
Det är svårt att bedöma vilka åtgärder som ska tillskrivas
genomförandegraden H, dels på grund av utmaningen att kvantifiera
kvalitativa åtgärder utan direkta mål men också på grund av relativiteten
av vad som kan anses vara ”hälften”.
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Då en åtgärd oftast har fler än en ansvarig aktör så kan samma åtgärd bli
bedömd med olika genomförandegrad. Det är totalt 13 av de 53
åtgärderna som har bedömts som icke genomförda (E) av någon aktör.
Av dessa är det endast två åtgärder som varken har genomförts eller
påbörjats av någon ansvarig aktör.
▪

Åtgärd 4. Sprida goda exempel på lyckade projekt, exempelvis
genom att utse årets vattenmiljöprojekt.

▪

Åtgärd 21. Ge rådgivning till berörda aktörer om våtmarkernas
värden och ekosystemtjänster. Information om skötsel och
körning för att förebygga skador kan ingå.

För båda dessa punkter fanns bara en ansvarig aktör som ansåg att
åtgärderna inte kändes relevanta för kommunen eller inte har kunnat
prioriterats på grund av resursbrist i form av tid, personal och ekonomi.
Uppföljningen visar samtidigt att de åtgärder som har flest E som
bedömningsgrad i motsättningen till punkterna ovan har haft ett större
antal ansvariga aktörer. En förbättringsmöjlighet för att få fler åtaganden
genomförda är att redan vid framtagandet av åtgärdsprogram eller
liknande skapar en tydligare ansvarsfördelning. Nätverk och samverkan
av olika slag mellan de medansvariga aktörerna underlättar också för att
fler åtaganden ska bli genomförda på ett effektivt sätt.
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Genomförandegrad för respektive aktör
i Östergötland
Sammanlagt är det 22 av de 53 åtgärderna som har genomförts av
samtliga ansvariga aktörer. För dessa är spridningen mellan
temaområdena relativt jämn.
Uppföljningen visar att samtliga aktörer i länet har påbörjat sitt arbete
med åtgärdsprogrammet för miljömålen. Åtagandena skiljer sig dock åt
både i antal mellan aktörerna men också i karaktär med olika
arbetsbelastning (se tabell 1, Bilaga 1). Länsstyrelsen, Mjölby och Motala
är de aktörer som har åtagit sig flest åtgärder. Diagrammet nedan visar
att 13 aktörer har genomfört alla sina åtaganden, fem aktörer har
genomfört mellan 70 och 90 procent av sina åtaganden och resterande
fyra aktörer har merparten åtaganden påbörjade men en del kvar att
fullfölja.

Diagram 1. Genomförandegrad för respektive deltagande aktör i länet.
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Tema Kust och vatten
Aktörerna har kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med åtgärderna
inom temaområdet Kust och vatten. I åtgärdsprogrammet från år 2014
beskrevs övergödningen som Östergötlands största vattenrelaterade
miljöproblem. Åtgärder för läckage av näringsämnen från
jordbruksmark, enskilda avlopp, reningsverk och industrier kan hjälpa
till att minska denna påverkan.

För temaområdet Kust och vatten har 65 procent av åtagandena
genomförts eller pågår kontinuerligt. Aktörerna har påbörjat 19 procent
av sina åtaganden, genomfört fem procent till hälften och det kvarstår 11
procent av åtagandena som ännu inte har påbörjats.

Goda exempel
Enskilda avlopp
Länsstyrelsen Östergötland, kommunerna, Åtvidabergs Vatten och
Renhållning samt Miljösamverkan Östergötland jobbar alla aktivt med
åtgärder för att minska bräddningsrisker och föroreningar från enskilda
avlopp. Ökad tillsyn och rådgivning kring enskilda avlopp tillsammans
med åtgärder av bristfälliga avlopp driver arbetet i Östergötland framåt.
Dessa insatser är viktiga delar för att uppnå miljökvalitetsmålet Ingen
övergödning och indirekt bidra till Levande sjöar och vattendrag samt
Grundvatten av god kvalitet.
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▪

Åtgärd 2. Utöva tillsyn av enskilda avlopp. Rådgivning
om godkända avloppsanläggningar.

▪

Åtgärd 12. Öka tillsynen av avloppsledningsnät för att
minska bräddning av orenat avloppsvatten. Vidta
säkerhetsåtgärder, larma och utöva egenkontroll för att
minska bräddningsriskerna. Införa ett mätetal på
bräddning av orenat avloppsvatten.

Åtvidabergs kommun har exempelvis som mål att undersöka samtliga
enskilda avlopp i kommunen innan år 2020 och åtgärda de som klassas
som bristfälliga. Varje år följer kommunen upp 225 stycken avlopp.
Rådgivning om godkända avloppsanläggningar ges vid årliga
informationsträffar där entreprenörer i kommunen bjuds in för att
diskutera ny teknik och ny lagstiftning.
I Kinda kommun har 293 stycken bristfälliga avlopp åtgärdats hittills
efter en riskbedömning där avloppen har fått en skala efter hur akut
åtgärden är, exempelvis efter närhet till sjöar och vattendrag.
Miljösamverkan Östergötland prioriterade frågor kopplade till
avloppledningsnät speciellt under år 2017 genom ett projekt där
kommunerna själva satt med och tog fram tillsynsmaterial.

Nationellt och internationellt arbete
Vattendirektivet
År 2000 antog EU ramdirektivet för vatten, som infördes i svensk lagstiftning år 2004. Vattenförvaltningens
mål är att sjöar och vattendrag ska uppnå ”god vattenstatus” enligt miljökvalitetsnormer för ekologi och
kemi, samt tillgång på grundvatten.

Åtgärdsprogram för vattendistrikten
För vatten som riskerar att inte uppnå god status behöver åtgärder vidtas. År 2009 beslutades om
åtgärdsprogram för vattendistrikten, med åtgärder som kommuner och myndigheter behöver vidta. Läs
mer på www.vattenmyndigheterna.se

Havsmiljödirektivet
Enligt havsmiljödirektivet ska alla EU:s havsområden ha nått så kallad god miljöstatus senast 2020.
Direktivet infördes i svensk lagstiftning 2010 med havsmiljöförordningen. Läs mer på
www.havochvatten.se

Levande kust och skärgård
För att nå upp till miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Giftfri miljö jobbar både Valdemarsvik kommun och
Länsstyrelsen aktivt med sina åtaganden inom följande åtgärder.
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▪

Åtgärd 8. Etablera och marknadsföra
mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar i
gästhamnar. Även marknadsföra sopstationer och
mottagningsstationer för miljöfarligt avfall.

▪

Åtgärd 10. Marknadsföra skärgårdens natur- och
kulturvärden genom guidningar, vandringsleder, skyltar
och elektronisk information. Sprida goda exempel på
lönsamma företag med skärgårdsanknytning. Insatser
kan även gälla större insjöar och vattendrag i länet.

Valdemarsvik kommun och Länsstyrelsen har båda varit aktiva med att
etablera och marknadsföra mottagningsstationer för miljöfarligt avfall.
Kommunen jobbar därtill mycket med olika former av guidningar och
vandringsleder som kan hjälpa till att sprida information och
marknadsföra skärgårdens natur- och kulturvärden. Det enda som de
inte hunnit med är att få in någon elektronisk information. Däremot
finns tips på aktiviteter och allt som finns att göra och se på kommunens
hemsida.

Östersjösamarbete
Baltic Sea Action Plan
Baltic Sea action plan är en särskild åtgärdsplan för Östersjön. Läs mer på www.helcom.fi/bsap

EU Strategy for the Baltic Sea Region
Östersjöstrategin samlar EU:s stöd och resurser för Östersjöregionen.
Läs mer på www.balticsea-region-strategy.eu

Dricksvattentillgång
▪

Åtgärd 5. Påskynda fastställande och revidering av
vattenskyddsområden för att säkra den långsiktiga
dricksvattentillgången i länet.

Som ni kommer se finns denna åtgärd med både som goda exempel men
också förbättringsmöjligheter. Det är för att visa på hur aktörer från
olika verksamheter kan ha olika förhållningssätt och möjligheter till att
möta en och samma åtgärd.
I Mjölby kommun finns fastställda vattenskyddsområden för de
kommunala vattentäkterna. För mindre sekundär vattentäkt är
framtagande av ett vattenskyddsområde på gång i samband med en ny
vattentäktlösning.
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I Valdemarsvik kommun pågår ett arbete med att uppföra
vattenskyddsområde vid Koppartorpssjön, arbetet beräknas vara slutfört
inom år 2018. Kommunen har även vattenskyddsområde vid
Fallingeberg då sjön Yxningen fungerar som vattentäkt. Det finns dock
bara ett gammalt vattenskydd från 90-talet med vattendomen, men detta
kommer revideras under 2018 i samband med att ett nytt vattenverk
kommer byggas i området.

Läs mer
Länsstyrelsens årliga bedömningar av miljömålen, www.sverigesmiljomal.se
Läget i länet? Tema vatten Länsstyrelsen Östergötland, 2011
Regional vattenförsörjningsplan för Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland 2014
Havs- och vattenmyndigheten, www.havochvatten.se

Förbättringsmöjligheter
Påbörjade åtaganden
För sju av åtagandena inom temaområdet Kust och vatten har de
ansvariga aktörerna satt påbörjad som genomförandegrad. Aktörerna
kan då ha genomfört en del av åtagandet och arbetar aktivt med
åtgärden.
▪

Åtgärd 5. Påskynda fastställande och revidering av
vattenskyddsområden för att säkra den långsiktiga
dricksvattentillgången i länet.

I vissa fall har aktörerna fått prioritera i vilken ände de ska börja arbeta
med sina åtaganden. Motala kommun har exempelvis svarat att de har
fokuserat på att fastställa vattendomar på alla kommunala vattenverk för
att därefter ta fram vattenskyddsområden.
▪

Åtgärd 13. Genomföra pilotprojekt för ny teknik för rening av
läkemedelsrester i avloppsreningsverk.

En aktör kan även ha bedömt åtgärden som påbörjad om det exempelvis
handlar om ett projekt som har startats upp under programperioden och
fortgår fram till år 2020 eller efter. För åtgärd 13 svarade Länsstyrelsen
att de deltar i EU-projektet Clear Waters from Pharmaceuticals (2017–
2020).
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Icke påbörjade åtaganden
Tre åtaganden inom Kust och vatten har bedömts som icke påbörjade av
en av de ansvariga aktörerna.
▪

Åtgärd 1. Verka för att lantbrukare ansluter sig till Greppa
Näringen

Med tanke på att övergödning pekades ut som den största utmaningen
inom temaområdet Kust och vatten så uppstår frågan varför inte fler
aktörer är ansvariga för denna åtgärd? I åtgärdsprogrammet från år 2014
är det bara Mjölby kommun och Länsstyrelsen som står som ansvariga
aktörer. Denna åtgärd tillsammans med kompletterande projekt och
åtgärder som tydligt kopplar an till övergödning behöva ytterligare
prioritering framöver.

▪

Åtgärd 4. Sprida goda exempel på lyckade projekt, exempelvis
genom att utse årets vattenmiljöprojekt.

För denna åtgärd har Mjölby kommun stått som ensam ansvarig och i
relation till tidsramen för åtgärdsprogrammet har denna åtgärd inte
ansetts vara relevant för kommunen.
▪

Åtgärd 5. Påskynda fastställande och revidering av
vattenskyddsområden för att säkra den långsiktiga
dricksvattentillgången i länet.

Miljösamverkan Östergötland svarade att de projekt som de har
föreslagit inte har fått genomslag hos alla kommuner då vissa har behövt
prioritera andra projekt först. Nya förslag på projekt kommer under år
2019.
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Tema Växter och djur
Inom temaområdet Växter och djur ligger huvudfokus i
åtgärdsprogrammet från år 2014 på att säkerställa olika djurs och
växters livsmiljöer och överlevnad. För detta behövs bland annat en grön
infrastruktur och markanvändare behöver involveras tidigt i
planeringsprocessen av ny bebyggelse och i anspråkstagande av nya
markområden. Det behövs även en sammanhållen vattenstruktur för att
främja spridningsvägar och hållbara livsmiljöer. Information om naturoch kulturvärden behöver spridas till allmänheten.

För temaområdet Växter och djur har 69 procent av åtagandena
genomförts eller pågår kontinuerligt. Aktörerna har påbörjat 17 procent
av sina åtaganden, genomfört fyra procent till hälften och det kvarstår tio
procent av åtagandena som ännu inte har påbörjats.

Goda exempel
Biologisk mångfald i staden
Deltagarna i åtgärdsprogrammet har visat stort intresse för att skydda
och utveckla naturvärden i olika miljöer. Framsteg har framför allt skett
kring utveckling av biologisk mångfald i staden och informationsspridning till allmänheten. Dessa åtgärder främjar framför allt målet
Ett rikt växt- och djurliv.
▪
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Åtgärd 23. Öka förutsättningarna för biologisk mångfald på
parkmark och annan offentligägd mark, exempelvis genom att
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öka mängden död ved och döda träd där det är lämpligt, och
gynna jätteträd och hålträd.
Exempelvis har Linköpings kommun genomfört informationsinsatser
som bland annat innefattar uppmärkning och information kring 200
stycken utvalda evighetsträd samt framtagandet av en ny folder för
gamla och biologiskt värdefulla träd i den urbana miljön.
Även Motala kommun har startat upp ett projekt kring att utse
Evighetsträd. Kommunerna Motala, Mjölby och Åtvidaberg har även satt
upp skyltar om död ved och grova träd och i samband med det sett till att
kommunen lämnar mer död ved och äldre träd i parkerna. I Åtvidabergs
kommun sprids ytterligare information till allmänheten om naturvärden
och åtgärder genom bland annat guidade turer. Exempelvis har de haft
en fladdersmusvandring och i samarbete med turistverksamheten haft
fyra till fem stycken natur- och kulturguidningar under föregående år
(2017).

Varför är det viktigt med biologisk mångfald?
Biologisk mångfald handlar om mer än bara artrikedom. I begreppet ryms också genetisk mångfald
(variation inom arter) liksom rikedomen av olika ekosystem, funktioner och processer i naturen. Varje art
utgör en byggsten i det ekologiska nätverk som bygger upp vår natur. Stor artrikedom medför en större
ekologisk stabilitet. Ekosystemet kan anpassa sig bättre till förändrade förutsättningar om det ﬁnns många
arter som delvis kan ta över varandras ”roller” t.ex. vid kommande klimatförändringar eller utbrott av
skadegörare. Det ﬁnns även etiska skäl att bevara den naturliga artrikedomen.

Bevara och utveckla natur- och kulturvärden
▪

Åtgärd 17. Förbättra hänsyn till naturvärden i översiktsplaner.
Ta fram gröna strukturplaner och naturvårdsprogram tidigt i
planeringsprocessen.

Motala kommun har sedan början på 2000-talet arbetat med ett
naturvårdsprogram som har uppdaterats och förnyats under
programperioden. Kommunen har även en plan för grönstruktur som tas
med i utformningen av de nya översiktsplanerna, GS-planen har tagits
fram med hjälp av externa konsulter. De har även gjort
ädellövsinventeringar i kommunen för att i översiktsplanen ta hänsyn till
vad som behöver bevaras.
▪

Åtgärd 18. Genomföra åtgärder för att bevara och stärka
kommunernas ansvarsarter.

Linköpings kommun har fastställt tio av sina tolv åtgärdsprogram för de
kommunala ansvarsarterna. Ett stort antal åtgärder för ansvarsarterna
pågår kontinuerligt inom olika projekt. Motala kommun har genomfört
flera åtgärder för Tunggräshoppan. De håller även på att starta upp
åtgärder för nio nya ansvarsarter.
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▪

Åtgärd 24. Inrätta och utveckla naturreservat, kulturreservat och
områdesskydd för att bevara och utveckla natur- och
kulturvärden i olika landskapstyper.

Inom denna åtgärd har tre av de ansvariga aktörerna genomfört sina
åtaganden, en aktör har genomfört sitt åtagande till hälften och en har
påbörjat sitt arbete. För dessa punkter verkar det finnas både intresse
och ett väl förankrat arbetssätt ute i länet.
För Länsstyrelsens del har åtagandet genomförts som planerat. Takten i
områdesskyddsarbetet är beroende av tilldelning på medel från
Naturvårdsverket samt hur förhandlings- och värderingsprocesserna
löper.
Kinda kommun har upprättat ett naturreservat sedan år 2014 och de har
två stycken nya reservat under pågående arbete men som av olika
orsaker är i vänteläge för reservatsbildning.
Variationen i dessa åtgärder med fokus på så många olika naturmiljöer
stödjer tillsammans arbetet med att uppnå samtliga miljökvalitetsmål
som är kopplade till temat Växter och djur.

Förbättringsmöjligheter
Påbörjade åtaganden
För temaområdet Växter och djur är det fyra åtaganden som har fått
genomförandegraden Påbörjad av någon/några av de ansvariga
aktörerna.
▪

Åtgärd 17. Förbättra hänsyn till naturvärden i översiktsplaner.
Ta fram gröna strukturplaner och naturvårdsprogram tidigt i
planeringsprocessen.

De flesta ansvariga aktörerna har ett påbörjat arbete med nya
översiktsplaner, i dessa finns det ambitioner om att utarbeta en
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grönstrukturplan och/ eller en ansats för hur ekosystemtjänster ska
kunna beaktas i planeringen. Som tidigare nämnt kan åtgärderna ha
olika karaktär och därmed ta olika lång tid att genomföra. Åtgärd 17 är
exempel på en åtgärd som kan präglas av intressekonflikter, bland annat
i samband med planprocessen.
Åtvidabergs kommun har ett nytt naturvårdprogram som gäller fram till
år 2021 och detta tas med tidigt i planprocessen, ännu mer tack vare att
kommunekologen numera sitter i samma avdelning som plansidan. Än
så länge har kommunen ingen grönstrukturplan men den är under
utveckling.

I Linköping görs specifika skötselplaner i mindre omfattning inom
detaljplaner och planbestämmelser införs ofta för naturvärden i form av
gamla träd och mindre delområden. Arbete pågår med att ta fram
skötselstandarder för olika naturmiljöer vilket blir ett mer heltäckande
alternativ till områdesspecifika skötselplaner.
Mjölby kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. I samband
med detta finns det ambitioner att utarbeta en grönstrukturplan
och/eller en ansats för hur ekosystemtjänster ska kunna beaktas i
planeringen.
▪

Åtgärd 20. Verka för naturligare vattenregimer i reglerade
vattendrag, genom att bland annat se över vattendomar, anlägga
faunapassager förbi vandringshinder, och genomföra
biotopförbättrande åtgärder som exempelvis förbättrade
lekplatser för fisk.

Linköpings kommun har under hösten år 2018 påbörjat byggandet av
faunapassage/omlöp i Stångån vid Nykvarn respektive
lekplatsförbättrande åtgärder med kontinuerligt strömmande vatten vid
Tannefors startar. Detta ska vara färdigt till hösten år 2019. Det
kommunägda bolaget Tekniska Verken arbetar samtidigt med
tillskapande av fria vandringsvägar i Stångåns naturfåra mellan BjärkaSäby och Hovetorp samt vid Brokind (åtgärdande av sammanlagt fem
vandringshinder).
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Icke påbörjade åtaganden
De åtgärder som endast har påbörjats av ett par ansvariga aktörer berör
främst rådgivning, informations- och kunskapsspridning om synergier
och flerfunktionella lösningar.
▪

▪

Åtgärd 21. Ge rådgivning till berörda aktörer om våtmarkernas
värden och ekosystemtjänster. Information om skötsel och
körning för att förebygga skador kan ingå.
Åtgärd 22. Sprida kunskap om möjligheterna att gynna växter
och insekter vid infrastruktur som vägrenar, banvallar och
kraftledningsgator.

Mjölby kommun har inte påbörjat sina åtaganden för dessa åtgärder.
Motala kommun har påbörjat åtgärd 22, ”Genom drift har de sett till att
vägrenarna bara slås en gång om året så att växterna hinner fröa av sig”.
Dock har de ännu ingen satsning på information/kunskapsspridning.
Karaktären på dessa åtgärder liknar de åtgärder i åtgärdsprogrammet
som inte har fått någon ansvarig aktör tilldelad sig. De handlar om
kunskapsspridning i form av rådgivning vid olika besök, kurser och
informationsinsatser. Det finns mycket kompetens i länet inom flera
olika sakområden men den kan behöva hjälp på traven för att nå ut till
privatpersoner och yrkesutövare. Vad behövs för att öka antalet
informationsinsatser och skapa incitament för att prioritera dessa
frågor?

Läs mer
Länsstyrelsens årliga bedömningar av miljömålen: www.sverigesmiljomal.se
Läget i länet? Tema biologisk mångfald Länsstyrelsen Östergötland, 2014
Åtgärdsprogram för hotade arter: www.lansstyrelsen.se/ostergotland
Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se
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Tema Skog och odling
Östergötland är sedan lång tid tillbaka präglat av jord- och skogsbruk.
Samtidigt som här produceras livsmedel, virke och energiråvaror,
innehåller odlingslandskapet och skogen viktiga natur- och
kulturvärden.
Miljöpåverkan med övergödning och minskad biologisk mångfald är ofta
resultatet av ett ensidigt brukande av marken. Det behövs därmed ökad
kunskap om olika sätt att bruka jorden, ytterligare kompetensutveckling
och åtgärder för bevarande och utveckling av natur- och
kulturmiljövärden, samt ökad miljöhänsyn i skogsbruket för att bevara
den biologiska mångfalden.

För temaområdet Kust och vatten har 72 procent av åtagandena
genomförts eller pågår kontinuerligt. Aktörerna har påbörjat sju procent
av sina åtaganden, genomfört sju procent till hälften och det kvarstår 14
procent av åtagandena som ännu inte har påbörjats.

Goda exempel
I frågor som berör det skogliga området har de ansvariga aktörer som
främst är skogsbolagen Holmen skog AB, Barionet Adelswärd AB,
Boxholms skogar AB och Södra Skogsägarna gjort ett gediget arbete som
är värt att lyftas fram i två goda exempel. I båda dessa exempel finns
åtgärder som gynnar miljökvalitetsmålen Levande skogar, Ett rikt växtoch djurliv samt Myllrande våtmarker.
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Ambitiöst arbete i länets NS-bestånd
▪

Åtgärd 26. Genomföra naturvårdande skötsel i NS-bestånd
(bestånd som kräver återkommande skötsel för bevarande av
naturvärden) i skogen.

Holmen skog AB har åtagit sig att genomföra naturvårdande skötsel för
200 hektar under perioden år 2014 till år 2021. Hitintills har de i sitt
kontinuerliga arbete genomfört 182,8 hektar. Varav 117,3 ha
”naturvårdshuggning” samt 65,5 ha ”naturvårdsbränning”.
Även för Södra Skogsägarna är naturvårdande skötsel av NS-bestånd en
naturlig del i deras miljömålspolicy som följs upp årligen. Mer än ett par
hundra hektar hanteras årligen i Östergötland.
Boxholms skogar AB har både genomfört inventeringen och revidering
av sina beståndsregister i samband med kontroll av sina markområden.
Barionet Adelswärd AB utför ett pågående naturbevarande arbete inom
ett område på 400 hektar. Med hjälp av en biolog inventeras marken och
tillsammans tar de fram en framtidsvision med åtgärdsförslag för
området. Bolaget fick ett EU-bidrag för dessa åtgärder år 2016 ”Skogens
miljövärden”.

Skydd av skog
Naturreservat
Genom miljöbalken fridlyst naturområde som kan bildas exempelvis för att bevara biologisk mångfald
eller tillgodose behovet av områden för friluftsliv.

Biotopskydd
Lagligt skydd för mindre naturmiljöer i skog eller odlingslandskap, som är viktiga livsmiljöer för många
växter, djur och svampar.

Naturvårdsavtal
Skriftlig överenskommelse mellan staten eller en kommun och en markägare där det regleras hur
naturvärdena ska bevaras och utvecklas, och vilken ersättning som ges.

Frivillig avsättning
Område som markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion.

Aktiv dialog för en förbättrad miljöhänsyn i skogen
▪
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Åtgärd 27. Förbättra kvaliteten på miljöhänsynen i skogen. Detta
görs bland annat genom att anordna fältmöten med skogsnäring,
markägare och organisationer för dialog om miljöhänsyn. Och
genom implementering av målbilder för god miljöhänsyn i
skogsbruket.
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Skogsstyrelsen genomförde dels ett antal kurser för ett par år sedan på
uppdrag av skogsbruket som hade tagit fram en gemensam målbild kring
natur, mark, vatten samt kultur. Det beskrevs dock som svårt att ha
några generella kurser då skogsbrukare vill anpassa sig till denna
målbild på sitt egna sätt. Därmed har skogsstyrelsen haft kurser efter
önskan från skogsbrukare. Utöver detta finns målbilden med som
bakgrund vid dialog med markägare, hänsyn tas till den gemensamma
målbilden vid samråd och rådgivning.
Södra Skogsägarna har genomfört kampanjen Skogens vatten. Bland
annat målklassades alla skogsvatten av planläggare och utbildning gavs i
så kallt blått körkort. Därtill har markskoningsgaranti införts. Sedan år
2012 har detta funnits vid slutavverkning men finns även sedan år 2014
på alla åtaganden och objekt. Under hela programperioden (sedan 2014),
hålls ett antal fältträffar för att implementera målbilder för god
miljöhänsyn med entreprenörer vid två tillfällen, först för uppstart av
projektet och sedan för en repetitionsrunda.
Länsstyrelsen har funnits med vid dessa åtgärder och dialog med större
markägare kring brukande av värdefulla miljöer gett råd om skötsel i ekoch tallmiljöer.

Hänsyn och skötsel
Generell naturhänsyn
Den naturhänsyn som generellt tas i alla bestånd vid alla typer av skogliga åtgärder, t.ex. bevara död ved,
gamla träd, hålträd eller vissa mindre miljötyper.

NO-bestånd
Beståndet har ett långsiktigt miljömål där miljövärdena gynnas av orördhet.

NS-bestånd
Beståndet har ett långsiktigt miljömål där miljövärdena kräver återkommande skötsel för att bevaras.

Förbättringsmöjligheter
Temaområdet Skog och Odling har flest åtgärder som inte har fått någon
ansvarig aktör, närmare bestämt fyra av 14 åtgärder (Åtgärd 28, 30, 32
och 34, (se bilaga 2). De behandlar utbildning och åtgärder för att bevara
och utveckla natur- och kulturvärden samt miljöhänsyn i jord- och
skogsbruket. Andra åtaganden inom temaområdet kan väga upp för
dessa mål medan utbildning kan behöva fler satsningar framöver.
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Påbörjade åtaganden
Inom temaområdet Skog och odling finns det en åtgärd som har fått
genomförandegraden påbörjad.
▪

Åtgärd 31. Säkerställa att nya översiktsplaner har förslag för
brukningsbar jordbruks- och skogsmark.

I Linköpings kommun görs specifika skötselplaner i mindre omfattning
inom detaljplaner, däremot införs ofta planbestämmelser för
naturvärden i form av gamla träd och mindre delområden. Arbete pågår
med att ta fram skötselstandarder för olika naturmiljöer vilket blir ett
mer heltäckande alternativ till områdesspecifika skötselplaner.
I Mjölby kommuns kommande översiktsplan kommer tillgängliga
planeringsunderlag avseende åkermarkens gradering att vägas in i
planeringen och rekommendationer avseende bevarande av
jordbruksmark att utarbetas.
Dessa åtgärder är viktiga för att uppnå bland andra miljökvalitetsmålen
Ett rikt odlingslandskap och Ingen övergödning.

Icke- påbörjade åtaganden
Inom temaområdet Skog och odling är det tre åtgärder som har blivit
bedömda med genomförandegraden E av en eller flera aktörer.
Resursbrist hos de ansvariga aktörerna har medfört att de har fått
prioritera andra insatser som har ansetts vara mest relevanta.
▪

Åtgärd 31. Säkerställa att nya översiktsplaner har förslag för
brukningsbar jordbruks- och skogsmark.

För Valdemarsviks och Åtvidabergs kommun finns det inga utpekade
förslag för hantering av brukningsbar jordbruks- och åkermark i
kommunernas nya översiktsplan. Anledning var delvis att dessa frågor är
relativt nya och att det har varit svårt att få med specifika utpekade
områden i planeringen i efterhand. Åtvidabergs kommun tillsammans
med miljökontoret har tryckt på att få med sådana förslag men fått
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avslag. Brukningsbar jordbruks- och skogsmark finns endast med i
allmän text som beskriver att det är viktigt att bevara markerna, men
inga områden finns undantagna för exploatering.
▪

Åtgärd 37. Anordna rådgivning och kurser om hyggesfritt
skogsbruk. Utreda förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk
på offentligägd skogsmark.

För denna åtgärd har Mjölby kommun svarat att de inte har påbörjat sitt
åtagande då de fått prioritera bort den efter de resurser som finns.
Både Linköping och Motala kommuns åtaganden har bedömts som till
hälften genomförda. Linköpings kommun har genomfört en utredning
om ett hyggesfritt skogsbruk och en översyn av den befintliga
skogspolicyn pågår (vilken har stort naturvårds- och rekreationsfokus).
Kommunen nämnde dock inte några insatser i form av rådgivning eller
kurser.
Motala kommun har hyggesfritt skogsbruk och de har haft interna kurser
och informationstillfällen om hyggesfritt skogsbruk. Skogsförvaltaren
som är ansvarig för området har däremot inte tagit upp, eller sett något
behov av att hålla i externa kurser.

Läs mer
Länsstyrelsens årliga bedömningar av miljömålen, www.sverigesmiljomal.se
Skogsstyrelsen: www.skogsstyrelsen.se
Levande Eklandskap i Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland, 2007
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Tema Människan i Miljön
Östergötland likt alla andra län behöver minska sin klimatpåverkan med
växthusgasutsläpp, miljögifter och luftföroreningar. Transporterna står
för de största utsläppen i länet och trenden pekar på att transporterna så
väl som konsumtionen fortsätter öka. I åtgärdsprogrammet från år 2014
identifierades ett behov av blandade insatser med spridning av
information för att öka medvetenhet och skapa beteendeförändring hos
medborgarna. Därtill behövs nya styrmedel, incitament och utökade
möjligheter för näringslivet att ställa om sin produktion och konsumtion.

För temaområdet Människan i miljön har 81 procent av åtagandena
genomförts eller pågår kontinuerligt. Aktörerna har påbörjat 13 procent
av sina åtaganden, genomfört två procent till hälften och det kvarstår
fyra procent av åtagandena som ännu inte har påbörjats.

Goda exempel
Människan i miljön är det temaområde som har flest åtgärder i
åtgärdsprogrammet men också flest genomförda åtgärder procentuellt
sätt. Samtliga ansvariga aktörer har genomfört sina åtagande för åtta av
temaområdets 14 åtgärder. Dessa åtaganden kan hjälpa till att komma
närmre miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö,
frisk luft, Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö.
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Upphandlingskrav
▪

Åtgärd 40. Arbeta för minskade utsläpp av miljögifter,
luftföroreningar och växthusgaser genom upphandling. Miljöoch energikrav på produkter, leverantörer och transporter kan
ingå. Inriktningen bör även vara att i möjligaste mån minska
transportbehovet.

I Linköpings kommun pågår arbetet med att ställa miljökrav i
upphandlingar kontinuerligt. Dels står arbetet med som ett mål i deras
miljöpolicy och dels så arbetar dem i samarbete med upphandlingsverket
med miljökompensationer. Därtill görs uppföljningar med
Naturvårdsverket men upphandlingarna har sett olika ut under åren på
grund av ekonomi eller relevans.
Motala kommun följer tillväxtverkets miljökrav i sina upphandlingar och
är framgångsrika i fråga om mat till förskolor i kommunen. En stor del
av råvarorna är ekologiska och därtill påverkas transporten delvis genom
upphandling. I annat fall har de krav på att tjänstebilar i första hand ska
ha biogasfordon. Kommunen menar dock att upphandlingen ser ut kan
dock bero på produkten i fråga och det är svårt att alltid sätta krav för
fordon.
Mjölby kommun valde att beskriva sin genomförandegrad som påbörjad.
De anser att miljökrav i upphandling är en viktig del i kommunens
hållbarhetsarbete och krav ställs i många fall, exempelvis i senaste
upphandlingen av leasingbilar. Men de har under år 2018 anställt en
upphandlingsstrateg och tror att denne tillsammans med en ny
organisation för upphandling på förvaltningarna kommer att skapa ännu
bättre förutsättningar för att förbättra arbetet.

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi i motsats till linjär ekonomi efterliknar naturens egna kretslopp. Syftet är att använda
så lite som möjligt av jordens resurser genom att minska konsumtionen, återanvända, dela, låna och
återvinna produkter. Här finns det många möjligheter och inte minst lågt hängande frukter att plocka
när det kommer till att minska sin klimatpåverkan.
Läs mer på www.naturskyddsforeningen.se/skola/cirkular-ekonomi

Fastighetsnära källsortering
▪

Åtgärd 42. Öka möjligheterna för fastighetsnära källsortering.
Informera hushåll och företag om källsortering samt om vikten
av att minska avfallsmängderna.

Mjölby kommun har ”gröna påsen” för matavfall vid hämtning av
hushållsavfall. Tjänsten erbjuds också för förskolor och skolor. Inom
kommunen förs en diskussion om att utöka antalet platser där de kan
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erbjuda FTI plats (Förpackning och tidningsinsamling) för källsortering.
En av deras tjänster på avfall har bland annat som uppgift att informera
hushåll, företag och skolor. Mjölby kommun medverkar på mässor och
har öppet hus på återvinningscentralen en gång om året där de möter
många kommuninvånare.
Linköpings universitet arbetar kontinuerligt med att öka källsortering av
avfall, exempelvis genom att flera nya källsorteringsstationer har satts
upp i husen. Därtill arbetar de för minskat matsvinn och återbrukar
möbler och kontorsinredning.
Fastighetsägarna MittNord för kontinuerligt en dialog med både
kommunen, NOVA och företag. De har även egen kommunikation utåt
för att visa nya idéer och verktyg som hjälper till med avfall och
sortering. Ett exempel var öppet hus i Norrköping där kunderna fick
prova på en ”sättratt”, en tratt man sätter på sin flaska för att rensa olja
ur behållare. De håller även på med rådgivning och information kring
avfall och energifrågor med företag inom branschen.

Informationskampanjer för förändrade beteendemönster
▪

Åtgärd 43. Driva branschvisa informationskampanjer till företag
om nyttorna av miljöanpassade produkter och tjänster. Öka
information till allmänheten om miljöfarliga ämnen och
produkter och bra alternativ.

Norrköping Vatten och Avfall AB har ett kontinuerligt arbete med
informationsspridning, både branschvisa och till allmänheten. Exempel
är uppdatering av en broschyr med riktlinjer för olje- och fettavskiljare
som riktar sig till såväl företag, försäljare som allmänheten. De har även
studiebesök där främst barn kommer och får lära sig om vad som får inte
får kastas i toaletten. På samma tema ”Använd toaletten vad den är till
för” har de under år 2017 gjort och visat en film om avlopp och farligt
avfall som har visats på bland annat Östgötapendeln och Sf biografen.
Ytterligare har de en till broschyr ”Näckrosen” som är information till
framför allt industrier om metaller och vad som får släppas ut och inte.
Landstinget Östergötland har sedan år 2014 publicerat
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miljöhälsorapporter för hur barn uppfattar sin miljö. Nu är en för vuxna
klar att publiceras. I den finns uppgifter kring hur människor uppfattar
sin miljö vissa kopplingar till hälsa.
Energieffektiva byggnader
▪

Åtgärd 51. Öka insatserna för att byggnader efter renovering och
nybyggnation ska bli mer energieffektiva och miljöanpassade. Se
över möjligheterna till mikroproduktion av förnybar el, samt
anläggande av gröna tak.

Linköpings Universitet ställer energi- och resurskrav vid både om- och
nybyggnationer. Det har resulterat i att nybyggnationerna efter år 2014
har uppnått nivå Guld och ombyggnationer som skett under perioden år
2014 till år 2018 har uppnått nivå Silver. De har även bytt belysning till
mer energisparande alternativ, detta har gjorts i samarbete med
Akademiska hus.
Motala kommun arbetar mycket med att energieffektivisera och
klimatanpassa nya byggnader och projekt. De har börjat ställa hårdare
krav och de flesta byggen når upp till klassen ”Silver”. De jobbar även
aktivt med att mikroproduktion av energi och försöker vara med i så
många projekt som går. De har just nu installerat solvärme och el vid ett
fritidshus. I kommunen finns även en del gröna tak, men de menar själva
att det finns utrymme för många fler. Bland annat har ett par förskolor
samt kommunhuset gröna tak.
För denna åtgärd finns endast två ansvariga aktörer, båda har genomfört
sina åtaganden men det behövs fler aktörer som utvecklar byggindustrin.
Likt många andra åtgärder kräver detta område en samverkan mellan
aktörer från olika delar av samhällsbyggandet. Det pågår redan många
insatser för energieffektiva byggnader runtom i länet som inte är med i
åtgärdsprogrammet. En uppmaning är att ta inspiration från, - och dela
erfarenheter med varandra.
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Förbättringsmöjligheter
Påbörjade åtaganden
▪

Åtgärd 43. Driva branschvisa informationskampanjer till företag
om nyttorna av miljöanpassade produkter och tjänster. Öka
information till allmänheten om miljöfarliga ämnen och
produkter och bra alternativ.

För denna åtgärd finns fyra ansvariga aktörer, två av dessa har
genomfört sitt åtagande medan de andra två har påbörjat ett arbete.
Mjölby kommun svarar att de tar fram och erbjuder kommuninvånare en
hållbarhetskalender. Motala kommun vet med sig att arbete har gjorts
men inte i vilken utsträckning. Här kan det behövas mer aktiva insatser
från flera aktörer för att ytterligare få med sig så väl näringslivet som
privatpersoner. För att uppnå de miljökvalitetsmål som tillhör temat
Människan i miljön behövs en omställning till en mer cirkulär ekonomi
där slit- och släng mentaliteten ersätt av mer återbruk och därmed andra
produktions- och konsumtionsvanor.
Icke påbörjade åtaganden
▪

Åtgärd 48. Utveckla kollektivtrafiken, exempelvis genom
bussfiler, ökad turtäthet och ökad tillgänglighet för
funktionshindrade. Nyttja investeringarna kring Ostlänken för
att gynna gång-, cykel- och kollektivtrafik.

Åtvidabergs kommun har ökat tillgängligheten för den befintliga
kollektivtrafiken men det har inte skett någon direkt utveckling på grund
av nedskärningar av landsortsbussar. Mjölby kommun menar därtill att
det är svårt att helt påverka kollektivtrafiken då frågan styrs av regionen
ur ett regionalt perspektiv. Dessa svar visar på den komplexitet som
finns i miljömålsarbetet med en del motstridande mål.
För denna åtgärd finns det bara två ansvariga aktörer men samtliga
kommuner och även flera aktörer i näringslivet behöver involvera sig i
transportfrågan för att krav på tillgängliga transportmedel, levande
landsbygd och minskad klimatpåverkan ska kunna tillgodoses.
▪

Åtgärd 49. Ta hänsyn till klimatanpassning i
samhällsplaneringen

I Valdemarsvik kommun finns det en allmän hänsyn till
klimatanpassning i samhällsplaneringen. Dock finns ingen specifik
koppling eller strategi till ett klimatanpassningsprogram eller mål. Det
finns däremot tankar om framtida tematiska tillägg som kommer kunna
behandla frågor kring klimatanpassning.
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Reflektion
Det är nu två år kvar av åtgärdsprogrammet och många åtgärder har
genomförts som tillsammans både bidrar med positiva effekter i miljön
och hjälper till att ta komma närmre miljökvalitetsmålen. Kan ni se
några förändringar i er verksamhet under de senaste åren från år 2014?
Vad har ni för visioner för ert miljöarbete framöver?
En reflektion från Länsstyrelsen efter den genomförda uppföljningen är
att det kan behövs en mer kontinuerlig dialog i länet kring
miljömålsarbetet. För även om mycket bra arbete görs ute i länet så finns
ett fortsatt behov av mer samverkan mellan samhällets olika aktörer för
att få ihop alla komplexa system och ibland motstridande mål.
Åtgärdsprogrammet för de regionala miljökvalitetsmålen är ett sätt att
bryta ner och konkretisera de 16 miljömålen som i sin tur utgör
miljödelarna av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ibland kan
det kännas överväldigande med alla mål stora som små och det viktiga
att komma ihåg då är att allting ändå hänger ihop på ett eller annat sätt.
En uppmaning är därför att nu kolla tillbaka på åtgärdsprogrammet och
de överenskomna åtgärderna- kanske finns det delar som ni har större
möjlighet att ta tag i under de kommande åren? Finns det några goda
exempel i denna uppföljning som ni tror kan hjälpa er verksamhet att
komma framåt i ert miljömålsarbete är det ett ypperligt tillfälle att
kontakta varandra och utbyta idéer.
Det är ju inte en tävling om vem som har gjort flest åtgärder, snarare en
förändringsprocess som vi alla behöver gå igenom för att minska vår
klimatpåverkan. En samarbetsövning i hur vi med all den kompetens
som finns i länet kan samverka och nyttja varandra för att tillsammans
nå våra regionala miljömål.

Framåtblick
Länsstyrelserna har i uppdrag av regeringen att bidra till genomförandet
av Agenda 2030. Efter år 2020 kommer miljökvalitetsmålen integreras
som ”miljödelen” bredvid de andra tvågrundpelarna i Agenda 2030,
social- och ekonomisk hållbarhet. Länsstyrelsen Östergötland ser
därmed nästa steg i miljömålsarbetet som att förtydliga kopplingen
mellan de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och de nationella
miljökvalitetsmålen.
Länsstyrelsen Östergötland har förhoppningar om att de aktörer som
deltagit i åtgärdsprogrammet från år 2014 fortsätter arbeta med sina
åtaganden programperioden ut. I en framåtblick hoppas Länsstyrelsen
även att fler aktörer kommer ha möjlighet att delta i framtida program
eller projekt.
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Med det sagt är Länsstyrelsen Östergötland medveten om att det sker
många fler insatser ute i länet än som idag fångas upp av
åtgärdsprogrammet. Dessa insatser vill Länsstyrelsen Östergötland
kunna lyfta fram, samt kunna fånga upp vilka behov av stöd som finns
hos länets kommuner, näringsliv och privata aktörer.
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Bilagor

Bilaga 1. Fördelning av åtaganden
Tabell 1. Samtliga delaktiga aktörer med antal åtaganden samt
fördelning av åtgärder efter genomförandegrad.

Aktörer
Barionet Adelswärd AB
Boxholms Skogar AB
Fastighetsägarna MittNord
Holmen Skog AB
Kinda
Landstinget
Linköping
Linköpings universitet
Länsstyrelsen
MÖTA
Mjölby
Motala
Naturskyddsföreningen
Norrköping Vatten och Avfall AB
Skogsstyrelsen
Söderköping
Södra skogsägarna
Tekniska verken
Valdemarsvik
Åtvidaberg
Åtvidabergs Vatten och Renhållning
Ödeshög
Östergötlands museum
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Åtagande G
3
4
1
1
2
1
8
6
44
6
26
21
2
2
6
1
5
1
6
8
1
1
1

H
3
3
1
1
2
1
6
6
32
5
4
15
2
1
6

P

E

2
1

6

3
2

12
4

2
1
7

1
5
1
4
7
1

2
1
1
1

Bilaga 2. Åtgärder
Kust och vatten
1. Verka för att lantbrukare ansluter sig till Greppa Näringen.
2. Utöva tillsyn av enskilda avlopp. Rådgivning om godkända
avloppsanläggningar.
3. Föra dialog och samverka i gemensamma projekt längs sjöar,
vattendrag och havsvikar. Ta fram vägledning kring beﬁntliga
bidrag för åtgärder med syfte att förbättra vattenmiljöer.
4. Sprida goda exempel på lyckade projekt, exempelvis genom att
utse årets vattenmiljöprojekt.
5. Påskynda fastställande och revidering av vattenskyddsområden
för att säkra den långsiktiga dricksvattentillgången i länet.
6. Utbilda kommunala politiker och tjänstemän om vattenfrågor i
fysisk planering. Det rör exempelvis vattenskyddsområden och
åtgärder för att nå god status enligt vattendirektivet.
7. Förbättra infrastruktur i skärgården för VA- och
avfallshantering samt bredband.
8. Etablera och marknadsföra mottagningsstationer för
toalettavfall från fritidsbåtar i gästhamnar. Även marknadsföra
sopstationer och mottagningsstationer för miljöfarligt avfall.
9. Öka tillgängligheten av alkylatbensin på pump vid
bensinstationer.
10. Marknadsföra skärgårdens natur- och kulturvärden genom
guidningar, vandringsleder, skyltar och elektronisk information.
Sprida goda exempel på lönsamma företag med
skärgårdsanknytning. Insatser kan även gälla större insjöar och
vattendrag i länet.
11. Undersöka och efterbehandla förorenade områden som hindrar
vattenförekomster att uppnå god status.
12. Öka tillsynen av avloppsledningsnät för att minska bräddning av
orenat avloppsvatten. Vidta säkerhetsåtgärder, larma och utöva
egenkontroll för att minska bräddningsriskerna. Införa ett
mätetal på bräddning av orenat avloppsvatten.
13. Genomföra pilotprojekt för ny teknik för rening av
läkemedelsrester i avloppsreningsverk.
14. Genomföra dammsäkerhetsklassiﬁcering

Växter och djur
15. Inventera och registrera nyfunna nyckelbiotoper, värdetrakter
och objekt med höga naturvärden i skogen.
16. Röja och frihugga runt grova ekar. Säkerställa föryngring till de
gamla ekarna.
17. Förbättra hänsyn till naturvärden i översiktsplaner. Ta fram
gröna strukturplaner och naturvårdsprogram tidigt i
planeringsprocessen.
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18. Genomföra åtgärder för att bevara och stärka kommunernas
ansvarsarter.
19. Förhindra igenväxning samt restaurera igenväxta sandmiljöer
och rikkärr. Plantera växter i sandmiljöer som gynnar nektars
ökande och pollensamlande insekter.
20. Verka för naturligare vattenregimer i reglerade vattendrag,
genom att bland annat se över vattendomar, anlägga
faunapassager förbi vandringshinder, och genomföra
biotopförbättrande åtgärder som exempelvis förbättrade
lekplatser för ﬁsk.
21. Ge rådgivning till berörda aktörer om våt markernas värden och
ekosystem tjänster. Information om skötsel och körning för att
förebygga skador kan ingå.
22. Sprida kunskap om möjligheterna att gynna växter och insekter
vid infrastruktur som vägrenar, banvallar och
kraftledningsgator.
23. Öka förutsättningarna för biologisk mångfald på parkmark och
annan offentligägd mark, exempelvis genom att öka mängden
död ved och döda träd där det är lämpligt, och gynna jätteträd
och hålträd. Informera allmänheten om naturvärden och
åtgärder.
24. Inrätta och utveckla naturreservat, kulturreservat och
områdesskydd för att bevara och utveckla natur- och
kulturvärden i olika landskapstyper.

Skog och odling
25. Restaurera värdefull betesmark och bevara hagmarker med
hjälp av djurhållare. Samråda med myndigheter och
organisationer för goda skötselplaner och prioritering av
ekonomisk ersättning till de viktigaste markerna.
26. Genomföra naturvårdande skötsel i NS-bestånd (bestånd som
kräver återkommande skötsel för bevarande av naturvärden) i
skogen.
27. Förbättra kvaliteten på miljöhänsynen i skogen. Detta görs
bland annat genom att anordna fältmöten med skogsnäring,
markägare och organisationer för dialog om miljöhänsyn. Och
genom implementering av målbilder för god miljöhänsyn i
skogsbruket.
28. Anpassa viltstammar och fodertillgång så att det är möjligt att
föryngra med tall och lövskog på lämplig mark.
29. Nyplantera lövskog på f.d. jordbruksmark och nyplantera tall på
lämpliga marker.
30. Öka arealen frivilliga avsättningar med höga naturvärden.
Säkerställa att avsatta arealer har en god sammansättning av
trädslag och bra bördighet.
31. Säkerställa att nya översiktsplaner har förslag för brukningsbar
jordbruks- och skogsmark.
32. Anordna utbildning för odlingsrådgivare om jordbrukets
påverkan på miljön. Införa ökad miljöhänsyn i rådgivningen.
33. Anordna kurser för skogstjänstemän och entreprenörer om
kulturmiljövård och fornlämningar i skogen.
34. Säkerställa att utbildning om natur- och kulturvärden och
åtgärder ingår i grundutbildningen i skogs- och lantbruksskolor.
35. Anordna utbildning i hållbart uttag av skogsbränsle.
36. Sprida goda exempel genom att utse ”årets skogsbrukare”.
37. Anordna rådgivning och kurser om hyggesfritt skogsbruk.
Utreda förutsättningarna för hyggesfritt skogsbruk på
offentligägd skogsmark.

38. Anordna utbildning om askåterföring på skogsmark. Återföra
aska av god kvalitet till skogsmark.

Människan i miljön
39. Verka för energieffektivare godstransporter och effektiv
citylogistik. Särskild hänsyn bör tas vid ruttoptimering av farligt
gods. Se över möjligheterna att utveckla och använda beﬁntlig
spårinfrastruktur. Utbilda förare i sparsam körning, öka
fyllnadsgraden i fordon samt utnyttja den fysiska planering som
ett verktyg.
40. Arbeta för minskade utsläpp av miljögifter, luftföroreningar och
växthusgaser genom upphandling. Miljö- och energikrav på
produkter, leverantörer och transporter kan ingå. Inriktningen
bör även vara att i möjligaste mån minska transportbehovet.
41. Öka tillsyn och rådgivning till företag rörande hantering av
farliga kemikalier.
42. Öka möjligheterna för fastighetsnära källsortering. Informera
hushåll och företag om källsortering samt om vikten av att
minska avfallsmängderna.
43. Driva branschvisa informationskampanjer till företag om
nyttorna av miljöanpassade produkter och tjänster. Öka
information till allmänheten om miljöfarliga ämnen och
produkter och bra alternativ.
44. Fortsätta kartlägga energianvändningen i industrins byggnader
och processer, samt arbeta för minskad energiåtgång och ökad
energieffektivitet bland annat genom utvecklad energitillsyn och
utbildningsinsatser.
45. Utveckla infrastruktur för biodrivmedel till hela länet, samt
infrastruktur för laddstolpar i högtraﬁkerade stråk.
46. Öka informationen till allmänheten om hur beteende och
konsumtion påverkar energianvändning och klimat.
47. Arbeta för att översikts- och detaljplaner bidrar till minskat
totalt transportbehov och ökad andel gående och resande med
kollektivtraﬁk och cykel. Nyttja resurser i Länstransportplanen i
samma syfte.
48. Utveckla kollektivtraﬁken, exempelvis genom bussﬁler, ökad
turtäthet och ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Nyttja
investeringarna kring Ostlänken för att gynna gång-, cykel- och
kollektivtraﬁk.
49. Ta hänsyn till klimatanpassning i samhällsplaneringen.
50. Anpassa standarden i kulturhistoriska lokaler så att de kan
användas till näringsverksamhet.
51. Öka insatserna för att byggnader efter renovering och
nybyggnation ska bli mer energieffektiva och miljöanpassade. Se
över möjligheterna till mikroproduktion av förnybar el, samt
anläggande av gröna tak.
52. Öka möjligheten till rekreation och friluftsliv i skogar. Sprida
information om skogens värden. Arrangera kurser om skötsel av
tätortsnära skogar.
53. Undersöka och efterbehandla förorenade områden med mycket
stor risk eller stor risk för människors hälsa.

Länsstyrelsen Östergötland
Östgötagatan 3 581 86 Linköping
Växel: 010-223 50 00
E-post: ostergotland@lansstyrelsen.se

lansstyrelsen.se/ostergotland

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns
nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk
mellan människor och kommuner å ena sidan
och regering, riksdag och centrala myndigheter
på den andra. Landshövdingen är chef för Länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen
och informera regeringen om länets behov.

