BIOLOGISK MÅNGFALD

ENERGI OCH KLIMAT

VATTEN

MILJÖGIFTER

Så når vi miljömålen
tillsammans i Södermanland!
UPPFÖLJNING 2019

Vad är Åtgärdsprogram
för Södermanlands miljö
och hur går det?
Länsstyrelsen arbetar
tillsammans med ett
stort antal aktörer i
länet med ett åtgärds
program för att nå
miljömålen. Det kallas
Åtgärdsprogram för
Södermanlands miljö.

och kräver
insatser från många olika aktörer.
Programmet är därför ett gemensamt
åtagande och arbetssätt där alla goda
krafter drar sitt strå till stacken.
I figurerna nedan visas hur åtgärdsarbetet går. Totalt är det 26 åtgärder med
fyra olika teman och fokus. Den vanligaste
åtgärden är informationsinsatser följt av
fysiska åtgärder, nätverk och ändrade
rutiner. En mer fördjupad uppföljning
finns på Länsstyrelsens webbplats.

UTMANINGARNA ÄR STORA

Vill du delta
i arbetet
med åtgärds
programmet?
Mer information på
www.lansstyrelsen.se/
sodermanland

Tillsammans tar vi ansvar för framtiden.

Så långt har vi kommit

Antal åtgärder per kategori
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Stöd bristfällig avloppsnät

Ej påbörjad

Vägledning i tillsyn av VA

Vandringsvägar i vattendrag

Påbörjad  

Vattenkansli i Sörmland

Kretsloppstänk i VA-arbetet
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Låglänta odlingsmarker & våtmarker

Miljögifter

Rollerna i vattenarbetet

Kemikalieinformation

Miljökrav vid upphandlingar

Kompetensutveckling upphandling

Hälsosam förskola

Kollektivtrafikresande i tjänsten

Minimeringsmästarna

Testbuss Grön Linje
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Solkraft Södermanland

Årlig klimat och energidag

Potentialstudie förnybar energi

Cykelsamarbete i Södermanland

Inspirationsdag för upphandling – mat

Samrådsgrupp för naturvård

Naturguidningar

Friluftsliv i tätortsnära natur

Bevarande av skyddsvärda träd

Anpassad viltförvaltning

Anpassad skogsskötsel

Uppfyllnadsgrad per åtgärd

Klimat och
energi

Årlig vattenvecka i Sörmland

Biologisk
mångfald

PROJEKT

Minimeringsmästarna

Vad lagar du
av dina rester?

Minimeringsmästarna är ett projekt som startade i
september 2017 och löpte under ett år. Syftet med
projektet är att uppmärksamma hur det i vardagen
går att minimera avfallet från det egna hushållet och
därmed minska sin miljöpåverkan.
är en del i arbetet med
åtgärdsprogram för Södermanlands miljö.
Konceptet är att deltagarna försöker
minska sina avfallsmängder under ett års
tid. Ett mål är också att skapa goda
exempel som kan inspirera andra.
I början av projektet fick deltagarna
envåg för att kunna väga sitt avfall.
Iperioder väger de sitt avfall för att se om
och hur mycket det har minskat.
Deltagarna medverkade i sex tematräffar
under året, exempelvis matsvinn,
kemikalier och textilier. På träffarna
utbytte deltagarna erfarenheter och fick
tips och inspiration från projektledningen
och inbjudna föreläsare.
Utöver det fick deltagarna olika
utmaningar som de skulle genomföra till
nästkommande tematräff, bland annat
klädbytardag och matlagning på rester.

PROJEKTET

Deltagarna minskade
sitt totala avfall med

57%
Deltagarna har sedan bloggat om sina
erfarenheter och upplevelser på
www.minimeringsmastarna.se.
av en
projektledare med hjälp från Nyköpings
kommun, Trosa kommun, Nyköpingshem
AB och Länsstyrelsen i Södermanlands
län. Dessutom har Sörmlands Sparbank
bidragit till finansieringen.

PROJEKT HAR SAMORDNATS

Hur mycket
minskade
avfallet?
Totalt minskade det
med 57 procent under
året. Den familj som
minskade sitt avfall mest
visade en viktminskning
på 64,5%
De avfallsfraktioner som
mättes var restavfall,
matavfall, plast, retur
papper, papper, glas,
metall och textil.
Samtliga fraktioner
minskade och de som
minskade mest var
restavfall, matavfall och
papper.
Resultatet speglar den
sista rapporterings
perioden jämfört med
referensperioden från
projektets början.

Vill du veta mer om projektet och är det kanske något du vill starta i din
hemkommun? Kontakta Länsstyrelsens miljömålssamordnare för mer information.

VI SAML AR L ÄNET KRING EN AV VÅRA STÖRSTA MILJÖFRÅGOR – FÖR ATT VATTEN ÄR MER ÄN VATTEN

Vattenveckan startade 2016 och
genomförs årligen i länet med
syfte att få ett kunskapslyft
kring vatten.
som ett samarbete mellan
flera organisationer i länet som alla vill arbeta för att
synliggöra vatten som resurs och lyfta behovet av att uppnå
god status i våra vatten. Under veckan har aktiviteter som
vattenprovning, skolklassvisning, groddjursexkursion,
tipspromenad om fosforets kretslopp och mycket mera
anordnats. Vattenveckan 2018 var den största och hela
18 aktörer bidrog till att anordna 25 olika aktiviteter.
Veckan har blivit väldigt uppskattad och fått uppmärksamhet
i lokala tidningar. Det är viktigt att samverka inom länet för
att kunna nå de uppsatta miljömålen.

VATTENVECKAN GENOMFÖRS

adresserar
betydelsen av att arbeta för en förbättrad status i hav,
sjöar, våtmarker och vattendrag:

FLERA AV DE 16 MILJÖKVALITETSMÅLEN

• Bara naturlig försurning
• Ingen övergödning
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Myllrande våtmarker
• Giftfri miljö
Vattenveckan är ett sätt att sätta fokus på miljömålen
och vattenfrågorna.
ÄR DU NYFIKEN ATT VETA MER?

Info finns på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakta Länsstyrelsens miljömålssamordnare om Åtgärdsprogram för Södermanlands miljö
Vxl: 010-223 40 00 · Mer information finns även på www.lansstyrelsen.se/sodermanland

