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Västra Götaland är ett fantastiskt län men vi har fortfarande 
utmaningar kvar för att nå våra miljömål och de globala målen. 

Med det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen VAR KAN JAG  

Utmaningar för ett hållbart Västra GötaIand vill Länsstyrelsen och LÄSA MER? 

Skogsstyrelsen vägleda och stödja  prioriteringar samt stimulera till ökad Detaljerade
samverkan i miljöarbetet.  Programmet är  framtaget av Länsstyrelsen och arbetsmaterialet
Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen och antogs 
2017. Åtgärdswebben 

Välj portalsida Länsstyrelsen 
 Västra Götaland I åtgärdsprogrammet fokuserar vi på fyra utmaningar för Västra  Götaland 

där vi tillsammans kan skapa bättre förutsättningar för  miljön: 

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV HÅLLBART BRUKANDE AV  GOD BOENDEMILJÖ &  MINSKAD KLIMATPÅVERKAN  
VATTENMILJÖER SKOG & ODLINGSLANDSKAP HÅLLBAR KONSUMTION & REN LUFT 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2017/utmaningar-for-ett-hallbart-vastra-gotaland.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5691c9a9/1559047878365/sammanstallning-vem-gor-vad.xlsx
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5691c9a9/1559047878365/sammanstallning-vem-gor-vad.xlsx
https://www.atgardswebben.se/hg2/reports/5.portal
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Programmet lanserades våren 2018 och länets 
aktörer bjöds in att delta med åtaganden. Totalt 37 
kommuner och 15 andra aktörer gjorde åtaganden 
under 2018 och fera kommuner har meddelat att 
de har för avsikt att ansluta sig. 

Vi är glada att många vill vara med och hoppas 
självklart på att fer vill delta då arbetet med 
åtgärdsprogrammet nyligen börjat. 

uppföljning av åtgärdsprogramm t 
Det har nu gått ett år sedan lanseringen och den 
första uppföljningen är genomförd. 

syft t m d uppföljning n är: 
◆ Att få en nulägesbild av vad som händer inom 
respektive åtgärd 
◆ Sprida goda exempel 
◆ Underlätta samverkan mellan länets aktörer 
◆ Att inhämta underlag till den årliga regionala 
miljömålsbedömningen 
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sammanställning ns d lar 
Utöver Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen samt 
Västra Götalandsregionen bidrog 34 kommuner, 
2 kommunalförbund och 10 övriga aktörer med 
uppgifter till uppföljningen. 
Uppföljningen består av två dokument. 

◆ Uppföljning 2018 – som utgörs av detta 
dokument. Här kan du ta del av Länsstyrelsens 
refektioner och översiktliga diagram. 

◆ Detaljerat arbetsmaterial – samlat underlag. 
Ett exceldokument där du kan se vilka aktörer 
som gjort vilka åtaganden. Här kan du också se 
all uppföljning, inklusive fritextsvar. I dokumentet 
kan du enkelt fltrera fram en specifk åtgärd eller 
enskild aktör samt kontaktuppgifter. 

I maj 2019 öppnade Åtgärdswebben där du 
kan ta del av all uppföljning och själv plocka ut 
statistik kring vad som görs och av vem. Åtgärds
webben kommer fortsättningsvis användas för 
uppföljningen av åtgärdsprogrammet. 

https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/miljo/miljomal/vastra-gotalands-regionala-miljomal.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/stat-och-kommun/miljo/miljomal/vastra-gotalands-regionala-miljomal.html
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5691c9a9/1559047878365/sammanstallning-vem-gor-vad.xlsx
https://www.atgardswebben.se/hg2/reports/5.portal
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hur följs åtgärd rna upp? 
Bakgrund kring åtgärderna och hur de ska följas upp fnns i bilagan till åtgärdsprogrammet 
– Detaljerat underlag om åtgärderna. Vissa åtgärder följs upp av Länsstyrelsen, varför en del 
av åtgärderna inte följts upp av aktörerna själva. 

I uppföljningen används GHPEmodellen för att  
beskriva en åtgärds genomförande. 

! 
Observera att GHPE-modellen är anpassad för de specifka

skalan s r ut såhär: åtgärderna och att GHPE därmed kan variera mellan åtgärderna. 

G =Åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak De åtgärder som inte varit möjloiga att följa upp genom GHPE 

följs upp genom fritextsvar. 

H =Åtgärden är genomförd till hälften eller mer 

P = Åtgärden har påbörjats med ej genomförts till hälften 

E = Åtgärden har ej påbörjats 

åtgärdsprogramm t –  n d l av d t omfattand  arb t  som görs i län t 
Den här uppföljningen omfattar enbart åtgärder inom åtgärdsprogrammet. Vi vill betona att det pågår mycket mer arbete 
för miljön utöver detta och det är viktigt att det arbetet fortsätter och stärks. Alla åtgärder för miljön är nödvändiga! 

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6ae610001636c9c68e542958/1553786208673/2017-25-bilaga1.pdf


Skogsstyrelsen

Göteborgs centrum för hållbarutveckling (GMV)
Universeum

VILKA AKTÖRER HAR ÅTAGIT SIG ATT  5  av 80 
ARBETA MED ÅTGÄRDSPROGRAMMET? Bengtsfors 

ÅmålStrömstad Dals-Ed 
Kommunernas 

 åtaganden Gullspång Under 2018 erbjöds länets aktörer att 
åta sig åtgärder i åtgärdsprogrammet. Tanum 

Mellerud 
Färgelanda Töreboda Mariestad KarlsborgAv Västra Götalands kommuner har totalt 37  

Munkedal 
Vänersborg åtagit sig att arbeta med olika åtgärder i Götene 

Lidköpingprogrammet och fera kommuner är på gång. Sotenäs Skövde 
Uddevalla Tibro 

Skara 
Lysekil Grästorp 

Hjo 
Vara Trollhättan Övriga Orust EssungaVästkustens  

Falköping Tidaholm 

åtagit sig  Båtförbund Stenung- Edet 

aktörer som  Länsstyrelsen Lilla 

Tjörn
åtgärder Personal Skills AB sund 

Herrljunga 
Ale Vårgårda 

AlingsåsVattenrådet för Kungälv Högskolan i Skövde 
LerumBohuskusten 

Ulricehamn Naturskyddsföreningen Bohuslän Göteborg 
Borås Partille Bolle-

bygd 
ÖckeröSydved Miljösamverkan Östra Skaraborg Härryda 

MölndalRäddningstjänsten Storgöteborg Kommuner som kommit 
in med åtagandenTranemo 

Mark Svenljunga Kommuner som kommer att 
komma in med åtagandenVästra Götalandsregionen 
Kommuner som inte 
kommit in med åtagandenHögskolan Väst 
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LÄNSSTYRELSENS OCH SKOGSSTYRELSENS 
REFLEKTION ÖVER RESULTATET 

slutsats r för utmaning n...  

Klimat och luft 2018 

Luftkvalitetsfrågorna är viktiga för många 
kommuner. Det är 24 kommuner som har 
åtaganden som gäller vedeldning (KL2b) 
och tretton för minskade halter av kväve
dioxid (KL5c) samt tio för minskade halter 
av partiklar (KL1b). Uppföljningen visar att 
fertalet kommuner påbörjat ett åtgärds
arbete. När det gäller Länsstyrelsens åtgärd 
att sammanställa halter av partiklar och 
kvävedioxid så är dessa genomförda till 
mer än häften, den som gäller bens(a)py
ren är påbörjad. Sammanställningarna kan 
vara ett viktigt underlag för fera kommu
ners vidare arbete. Länsstyrelsen planerar 

att färdigställa sammanställningarna om 
partiklar och kvävedioxid hösten 2019 och 
därefter den som gäller vedeldning. 

Den sammantagna slutsatsen av denna 
första uppföljning av luftrelaterade åtgär
der är att det fnns möjligheter att trenden 
för bedömningen för Frisk luft kan gå från 
neutral till positiv. Bakgrunden är att det 
fnns mandat för åtgärder regionalt och lokalt 
och att många aktiva kommuner tar till
vara denna möjlighet. För att nå själva målet 
till 2020 behövs ytterligare åtgärder och en 
skarpare lagstiftning för luftkvalitet. ... 
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... Åtgärder inom klimatdelen av denna utmaning 
utgörs av handlingsprogrammet Klimat 2030 
 Västra Götaland ställer om. I den första 
uppföljningen som gjorts av programmet fram
går att en tredjedel av undertecknarna anser att 
Klimat 2030 påverkat organisationens arbete. 
Bland undertecknarna av Klimat 2030 fnns ett 
fertal som gjort åtaganden, men endast ett fåtal 
av dessa aktörer är kommuner. Även om klimat
insatser redan görs på lokal nivå är det önskvärt 
att dessa intensiferas och tar formen av åtagand
en inom Klimat 2030. Även de regionala aktörerna 
behöver växla upp sitt klimatarbete, ett viktigt 
verktyg är att låta de fyra arbetssätten genomsyra 
de ordinarie verksamhetsområdena. 

Slutsatsen av uppföljningen för klimatdelen av 
denna utmaning är att med Klimat 2030 kan 
utsläppen minska snabbare. Det förutsätter 
att takten i klimatarbetet ökar och vidare att 
utsläppen från de verksamheter som handlar med 
utsläppsrätter minskar. 
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LÄNSSTYRELSENS OCH SKOGSSTYRELSENS 
REFLEKTION ÖVER RESULTATET 

slutsats r för utmaning n...  

Hållbar användning av vattenmiljöer 

Några av de största problemen för länets 
vattenmiljöer inkluderar övergödning, 
försurning, miljögifter, och habitatförändring
ar. Inom utmaningen Hållbar användning 
av vattenmiljöer fnns elva frivilliga åtgärder 
som om de genomförs kommer att förbättra 
tillståndet i länets kust och sötvatten. 

I utmaningen ingår också havs och vatten
förvaltningarnas åtgärdsprogram, vilka är 
bindande enligt miljöbalken och följs upp av 
Havs och vattenmyndigheten och Sveriges 
fem Vattenmyndigheter. Åtgärderna inom de 
olika programmen kompletterar varandra och 
behöver alla genomföras för att kunna förbättra 
utvecklingen för våra vattenrelaterade miljömål. 

Flera olika lokala och regionala aktörer har 
gjort åtaganden att jobba med de frivilliga 
vattenåtgärderna. Bland annat 34 kommuner, 
Räddningstjänsten Storgöteborg, Västarvet, 
Vattenrådet för Bohuskusten, Naturskydds
föreningen Bohuslän, och Västkustens 
Båtförbund. Uppföljningen visar att de med
verkande aktörerna har påbörjat arbetet med 
alla elva åtgärder, vilket vi ser som mycket 
positivt. Det tyder på att det fnns en förståelse 
för att det krävs insatser i många olika 
områden för att förbättra vattenmiljön. Det 
visar också och att intresset för vattenfrågor är 
stort hos olika aktörer.  ... 
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 L ÄNSSTYRELSENS OCH SKOGSSTYRELSENS 
REFLEKTION ÖVER RESULTATET 

... Den sammantagna slutsatsen av 
denna första uppföljning av vattenutma
ningens elva frivilliga åtgärder är att det 
fnns möjlighet att vända trendpilarna för 
miljömålen Bara naturlig försurning, Ing
en övergödning, Levande sjöar och vatten
drag, Grundvatten av god kvalitet och Hav 
i balans samt levande kust och skärgård, 
under förutsättning att åtgärderna inom 
havs och vattenförvaltningarnas program 
också genomförs i länet. För att vända 
trendpilarna för miljömålen Giftfri miljö 
och Ett rikt växt och djurliv krävs dock mer 
långtgående åtgärder. 
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RREEFFLLEEKKTTIIOONN ÖÖVEVERR RREESSUULLTTAATTEETT 

slutsats r för utmaning n... 

Hållbart brukande av skog & odlingslandskap 

Hållbart brukande av skog & odlings
landskap är en bred utmaning med 20 
åtgärder (29 med delåtgärder) av olika 
karaktär. Några har få ansvariga aktörer, 
andra har många. Några åtgärder är rela
tivt väl avgränsade, andra har en bredare 
ansats och kan få stora efekter om de ge
nomförs fullt ut. Detta gör att det är svårt 
att göra direkta jämförelser mellan de olika 
åtgärderna i uppföljningen. Det är fram
för allt kommuner samt Länsstyrelsen och 
Skogsstyrelsen som gjort åtaganden inom 
utmaningen. 

De åtgärder med fest aktörer är de som är 
aktuella för kommunerna att jobba med; 
planeringsverktyg som naturvårdsprogram 
och naturvårdsdatabaser, grön infrastruktur 
samt arbete med målbilder inom skogsbruket 
och samverkan för att bevara jordbruksmark. 

Ett antal kommuner arbetar aktivt med 
skydd av värdefulla våtmarker (SO3) och 
Länsstyrelsen samt Skogsstyrelsen med 
skydd av skog (SO4). Intresset från kom
munerna att bedriva skogsbruk utifrån 
målbilderna för god miljöhänsyn är stort 
liksom arbetet med att utveckla hyggesfritt 
skogsbruk. ... 



   

 

 
  
 

 

 

 

 

LÄNSSTYRELSENS OCH SKOGSSTYRELSENS 11 av 70 
REFLEKTION ÖVER RESULTATET 

... Målbildsarbetet är en levande process 
som genomförs av skogsbranschen och 
Skogsstyrelsen tillsammans och det pågår 
en löpande utveckling av nya målbilder och 
revidering av tidigare målbilder. Om dessa 
åtgärder genomförs fullt ut kan den positi
va efekten på miljömålet Levande skogar bli 
mycket god. 

Bevarande av jordbruksmark är en fråga som 
engagerar många kommuner och Länsstyrel
sen har gjort ett åtagande om att initiera ett 
nätverk för att bevara jordbruksmark. Åtgärden 
är planerad att genomföras under 2019. 

Den sammantagna slutsatsen är att intresset 
för vissa åtgärder är stort men att mycket 
arbete återstår innan fertalet av åtgärderna 
kan anses vara genomförda. Några av 
åtgärderna kan få stor positiv efekt på fera 
miljömål under förutsättning att de får stort 
genomslag. Det är också viktigt att alla som 
gjort åtaganden aktivt jobbar med dessa. Det 
är fortfarande ett antal åtgärder som inte är 
påbörjande eller där arbetet går långsamt. 
Det är också önskvärt att fer aktörer inom 
de areella näringarna gör åtaganden för att 
åtgärdsarbetet ska få stor efekt över hela 
länet och bidra till en positiv utveckling av 
miljömålen. 



   

  

 
 

 

 

 

 

  
 
 

 

LÄNSSTYRELSENS OCH SKOGSSTYRELSENS 12 av 80 
REFLEKTION ÖVER RESULTATET

slutsats r för utmaning n...  

God boendemiljö och hållbar konsumtion 

I de åtgärder där många aktörer är med och 
där åtgärden blir genomförd, kan arbetet 
bidra till en positiv utveckling för miljömålet 
God bebyggd miljö. Detta är på god väg i till
syn av inomhusmiljö (BK3) och framtagande 
av kulturmiljöprogram (BK4). Även åtgärder 
där få aktörer medverkar kan vara av stor 
betydelse. Detta gäller exempelvis utbildning 
och lärande (BK8) och konsumtion av ekolo
gisk mat (BK7). Räckvidden av insatserna från 
stora organisationer, som exempelvis Västra 
Götalandsregionen, kan få stor efekt. 

I åtgärden grönstrukturprogram för stör
re tätorter (BK1) är det positivt att så många 
kommuner, även de med mindre tätorter, 
rapporterat in. Detta trots att de inte ingår 
i åtgärdens avgränsning. 

En åtgärd där mer kraft behövs är BK10, 
Främja miljömålsarbete inom föreningslivet. 
Troligen sker mycket redan som kan synliggöras 
genom åtgärdsprogrammet och spridas som 
inspiration till fer. Här kan också samarbete 
mellan kommuner och föreningar stärkas.  ... 



   

 

   
    

 

LÄNSSTYRELSENS OCH SKOGSSTYRELSENS 13 av 80 
REFLEKTION ÖVER RESULTATET 

... Åtgärder som berör utmaningen och som 
handlar om energianvändning, transporter och 
kollektivtrafk fnns inom Klimat 2030. 
Sammantaget är det mycket som kommit 
igång inom utmaningens åtgärder. Det är bara 
en liten del av arbetet som inte startat alls. Nu 
vid den första uppföljningen bedöms detta som 
ett positivt utgångsläge. 



   

  
  

 
 

  
 

  
 

   
  

  

       

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

   

    

 

LÄNSSTYRELSENS OCH SKOGSSTYRELSENS 14 av 80 
REFLEKTION ÖVER RESULTATET 

Hur går det för Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 
och Västra Götalandsregionens åtgärder? 

Av de 52 åtgärder som Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och G H P E 
VGR ansvarar för är det totalt 70 % (36 åtgärder) som 
är påbörjade, genomförda till hälften eller helt genom-
förda enligt GHPE-skalan fram till februari 2019. Som 
diagrammet visar är totalt 25 % av åtgärderna helt eller 
i huvudsak genomförda (G). 11 % är genomförda till 
hälften eller mer (H). För totalt 33 % av åtgärderna 
(17 åtgärder) har arbete påbörjats (P). Återstående 31 % 
(16 åtgärder) är ännu inte påbörjade (E). 
Att dessa åtgärder inte kommit igång beror huvudsakligen på 

brist på ekonomiska resurser och personal. 

! 
Observera att åtgärd SO10b och SO12b också tillhör 

länsstyrelsen, men då SO10b har fritextuppföljning och 

uppföljning saknas för SO12b är de inte med i diagrammet till höger. 

KL1A, KL5B 
KL2A, KL3A, 

KL5A 
KL3B, KL4A 

V5A, V9B, V11A V3B (VGR), V7 

V1A, V2B (SKS), 

V3A (VGR), 

V9A, V10A 

V2B (LST) 

SO4B, 5A 

(SKS), SO6 

(SKS), SO15A, 

SO15C, SO18A, 

SO19 

SO8A, 

SO10A 

SO3A, SO4A 

(LST + SKS), 

SO11, SO12A, 

SO14, SO20C 

SO1A, SO1B, 

SO2, SO7, 

SO9A, SO12B, 

SO13, SO15B, 

SO20A, SO20B 

BK5, 
BK6B (VGR) 

BK7B (VGR) 
BK6A (VGR), 

BK7A, BK7C 

BK2B, BK8A, 

BK9 

31% 
25% 

33% 

11% 

=G =H =P =E 

! 
Notera också att GHPE kan variera mellan de olika åtgärderna vilket inte gör dem helt och hållet jämförbara. För vissa åtgärder följs åtgärdsarbetet 

upp medan för andra efekterna av åtgärdsarbetet. I presentationen kan du ta del av vilka uppföljningsskalor som gäller för respektive åtgärd. 
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Följande sidor förklarar hur läget ser ut för samtliga 
åtgärder inom alla fyra utmaningar. 
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MINSKAD KLIMATPÅVERKAN & REN LUFT 

Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt och djurliv 

HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP

Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö samt  
övergripande arbete med  
hållbar utveckling.

GOD BOENDEMILJÖ &  
HÅLLBAR KONSUMTION

MINSKAD KLIMATPÅVERKAN 
& REN LUFT 

Åtgärder som berör miljömålen 
• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö 

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV 
VATTENMILJÖER

Åtgärder som berör miljömålen

• Bara naturlig 
försurning

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning

• Levande sjöar  
och vattendrag

• Grundvatten  
av god kvalitet 

• Hav i balans  
samt levande  
kust och  skärgård 

• Ett rikt växt  
och djurliv

I UPPFÖLJNINGEN ANVÄNDS GHPE-MODELLEN FÖR ATT BESKRIVA EN ÅTGÄRDS GENOMFÖRANDE. 

SKALAN SER UT SÅHÄR: G= åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak H= åtgärden är genomförd till hälften eller mer P= åtgärden har påbörjats men ej genomförts till hälften E= åtgärden har ej påbörjats 



17 av 80 
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN & REN LUFT

  

     

  
  

     

   

 
  

I diagrammet visas på Xaxeln Hur går åtgärdsarbetet? 
hur många aktörer som lämnat in 

Minska exponeringen av partiklar 

Minska utsläppen av bensapyren 
och partiklar från vedeldning 

Minska industriernas utsläpp av VOC 

Minska utsläppen av 
lösningsmedel från hushåll 

Minska exponeringen av kvävedioxider 

24/26* 

uppföljning för respektive åtgärd. 
KL1a 

! 
Observera att antalet aktörer varierar. För KL2a är 

KL1b 

KL2a 

KL2b 

KL3a 

KL3b 

KL4a 

KL5a 

KL5b 

KL5c 

0 5 10 15 20 25 

G= åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak H= åtgärden är genomförd till hälften eller mer P= åtgärden har påbörjats men ej genomförts till hälften E= åtgärden har ej påbörjats 

endast en aktör ansvarig för åtgärden, medan fer 

aktörer är involverade i åtgärd KL2b. 

I Utmaningen Minskad klimat-
påverkan och ren luft ingår ock
så åtgärd KL4b, men den är inte 
inkluderad i diagrammet ovan på 
grund av att uppföljning saknas. 

* Av 26 aktörer som åtagit sig denna åtgärden har 24 lämnat in uppföljning. 
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MINSKAD KLIMATPÅVERKAN & REN LUFT

  

 

 

    
 

  

    
 

    
 

   
  
 

 
 
 

 

halter som överskrider miljömålets precisering. 

G 

H 

P 

E 

3 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 
Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

KL1a – Sammanställa i vilka tätorter och på vilka 
gator människor är mest exponerade för partikel

Länsstyrelsen 

G =Sammanställning genomförd. 

H =Sammanställning genomförd till mer än hälften. 

P = Sammanställning påbörjad. 

E = Sammanställning ej påbörjad 

KL1b – Genomföra åtgärder för att minska höga 
halter av partiklar på belastade gator och stråk 

Göteborg, Borås, Mölndal, Trollhättan, 
Falköping och Herrljunga Göteborgsregionens kommunalförbund, 

KL1b 

Uddevalla, Vara och Åmål 

0 2 4 6 8 10 

G = Kommunen har ett systematiskt arbete med åtgärder för att klara 
Frisk lufts preciseringar av halter av PM 10. 

H = Kommunen har beslutat att påbörja ett systematiskt arbete. 

P = Kommunen har inte ett systematiskt arbete med åtgärder men 
har genomfört vissa åtgärder. 

E = Kommunen har ej påbörjat systematiskt arbete och inte genomfört 
några åtgärder. 
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KL2b – Informera om hur man eldar rätt och 
om hälsopåverkan från vedeldning 

Svenljunga ochLysekil, Skara, Göteborg, Bengtsfors, Dals-
MiljösamverkanStenungsund, Ed, Färgelanda, Lidköping, 
östra SkaraborgTjörn och Vara Mellerud, Mölndal, Orust, 

KL2b 

0 5 10 15 

Vårgårda,Vänersborg och Åmål 

Svar saknas från Alingsås och 
Bollebygd som också åtagit sig 
att jobba med åtgärden. 

Gullspång, Härryda, 
Mariestad, Tidaholm, 
Tranemo och Töreboda 

20 25 

KL2a – Kartlägga omfattningen och utbredningen 
av småskalig eldning i länets kommuner. 

Länsstyrelsen 

7 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G 

H 

P 

E 

G = Kommunen har genomfört ett systematiskt informationsarbete om vedeldning. 

H = Kommunen har beslutat att genomföra ett systematiskt informationsarbete om vedeldning. 

P = Kommunen har inte ett systematiskt info-arbete men har genomfört vissa informationsinsatser. 

E = Kommunen har ej påbörjat ett systematiskt informationsarbete och inte genomfört vissa 
informationsinsatser. 

G = Kartläggning genomförd. 

H = Kartläggning genomförd till mer än hälften. 

P = Kartläggning påbörjad. 

E = Kartläggning ej påbörjad. 
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KL3a – Genom tillsyn och prövning 
fortsätta arbetet med att minska 

17 kommuner har åtagit sig attindustriernas utsläpp av VOC 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 

G för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet.
H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G =Tydligt minskande trend för utsläpp av VOC från industrierna. 

H = Svagt minskande trend för utsläpp av VOC från industrierna. 

P = Ingen minskande trend för utsläpp av VOC från industrierna. 

E = Ökande trend för utsläpp av VOC från industrierna. 

KL3b – Fördjupad kartläggning av  
olika typer av VOCutsläpp från industrin 

1 kommun har åtagit sig att
G arbeta med åtgärden, men bara 

H Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

P Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

E 

Länsstyrelsen 

G = Projektet genomfört. 

H = Projektet påbörjat och genomfört till minst hälften. 

P = Projektet påbörjat. 

E = Projektet ej påbörjat. 
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Uppföljning saknas för 

denna åtgärd 

KL4b – Informera om hur hushållen kan minska 
sina utsläpp av fyktiga organiska ämnen. 

KL4a – Följa frågan om lämpliga åtgärder för att 
minska hushållens användning av produkter som 
avser lösningsmedel och informera kommunerna 

G 

15 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig

6 kommuner har åtagit sig attH för uppföljning.
arbeta med åtgärden, men bara 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet.Länsstyrelsen är direkt ansvarigP 
för uppföljning. 

E Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G
Länsstyrelsen H

= Kommunen har genomfört ett systematiskt informationsarbete till hushållen. 

= Kommunen har beslutat att genomföra ett systematiskt informationsarbete 

till hushållen. 

G = Kunskapsunderlag fnns och är kommunicerat till kommunerna. P = Kommunen har inte ett systematiskt infoarbete men har genomfört vissa 

H = Kunskapsunderlag fnns och är delvis kommunicerat till kommunerna. informationsinsatser. 

P = Kunskapsunderlag fnns men är inte kommunicerat till kommunerna. E = Kommunen har ej påbörjat ett systematiskt informationsarbete och 

E = Kunskapsunderlag saknas. inte genomfört vissa informationsinsatser. 
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KL5a – Följa upp att beslutade åtgärder i det 
reviderade åtgärdsprogrammet för kvävedioxid 
i Göteborgsregionen har genomförts 

G Ytterligare 2 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden,H men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning.P 
Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

E 

Länsstyrelsen 

G = Åtgärdsprogrammet är genomfört helt eller i huvudsak genomfört. 

H = Åtgärdsprogrammet är genomfört till mer än hälften. 

P = Åtgärdsprogrammet är påbörjad men ännu inte gjord till mer än hälften. 

E = Åtgärdsprogrammet är ej påbörjad. 

KL5b – Sammanställa i vilka tätorter och på vilka 
gator människor är mest exponerade för kväve
dioxidhalter som överskrider miljömålets precisering 

G 4 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara

H Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning.P 
Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

E 

Länsstyrelsen 

G = Sammanställning genomfört. 

H = Sammanställning genomförd till mer än hälften. 

P = Sammanställning påbörjat. 

E = Sammanställning ej påbörjat. 
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KL5c – Genomföra åtgärder för att minska höga halter av kvävedioxid 

Mölndal, Göteborg, Borås, Uddevalla, 
Falköping och Stenungsund Åmål och Göteborgsregionens Gullspång, Mariestad 
Lidköping och Trollhättan kommunalförbund och Vänersborg 

KL5c 

0 2 4 6 8 10 12 14 

G = Kommunen har ett systematiskt arbete med åtgärder för att klara Frisk lufts preciseringar av halter av kvävedioxid. 

H = Kommunen har beslutat att påbörja ett systematiskt arbete. 

P = Kommunen har inte ett systematiskt arbete med åtgärder men har genomfört vissa åtgärder. 

E = Kommunen har ej påbörjat systematiskt arbete och inte genomfört några åtgärder. 

* Med berörda kommuner avses de kommuner som 

har områden där halten av kvävedioxid (NO2) överskrider 

överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 

ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft 

beräknat som ett timmedelvärde (98-percentil vilket innebär 

att värdet får överskridas 7 dygn på ett år). 
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Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt och djurliv 

HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP

  

 

  

  

 

  
 

   
 

  
  

  

   

           

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER 

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV 
VATTENMILJÖER 

Åtgärder som berör miljömålen 

• Bara naturlig • Levande sjöar • Hav i balans 
försurning och vattendrag samt levande 

kust och skärgård • Giftfri miljö • Grundvatten 
av god kvalitet • Ett rikt växt• Ingen övergödning 

och djurliv 

Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö samt  
övergripande arbete med  
hållbar utveckling.

GOD BOENDEMILJÖ &  
HÅLLBAR KONSUMTION

I UPPFÖLJNINGEN ANVÄNDS GHPE-MODELLEN FÖR ATT BESKRIVA EN ÅTGÄRDS GENOMFÖRANDE. 

SKALAN SER UT SÅHÄR: G= åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak H= åtgärden är genomförd till hälften eller mer P= åtgärden har påbörjats men ej genomförts till hälften E= åtgärden har ej påbörjats 
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Hur går åtgärdsarbetet? 
Skydda sjöar och vattendrag 

Skapa och bevara ekologiska kantzoner 

Minska miljörisker med läkemedel 

Minska spridning av PFAS 

Program för efterbehandling av
förorenade områden 
Kommunal kust- och havsplanering 
Samverkan havsplan Västerhavet 

Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 

Fisketillsyn kust- och inlandsvatten 

Fiskevård + fskförvaltningsplaner 

Främja hållbart marint vattenbruk 

V1a 
V1b 
V2a 
V2b 
V3a 
V3b 

V4a1 
V4a2 
V4b 
V5a 
V5b 
V6 
V7 

V8a 
V8b 
V8c 
V8d 
V8e 
V9a 
V9b 

V10a 
V11a 
V11b 

4/5* 

0 5 10 15 

G = åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak H = åtgärden är genomförd till hälften eller mer 

16/20* 

19/20* 

20 25 

P = åtgärden har påbörjats men ej genomförts till hälften E = åtgärden har ej påbörjats

exempelvis endast en aktör ansvarig för åtgärden, 

medan fer aktörer är involverade i åtgärd V1b. 

I Utmaningen Hållbar använd-
ning av vattenmiljöer ingår också 
åtgärd V4c och V10b, men de är 
inte inkluderade i diagrammet 
ovan på grund av att uppföljning 
saknas för dessa åtgärder. 

* Av aktörer som åtagit sig denna åtgärden har inte alla lämnat in uppföljning. 

25/27* 

 I diagrammet visas på Xaxeln  
hur många aktörer som lämnat in 
uppföljning för respektive åtgärd. 

! 
Observera att antalet aktörer varierar. För V1a är 



26 av 80 
HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER

  

   

    
 

    
 

    
 

  

 

 
  

   

 
V1a – Nationellt särskilt värdefulla vatten med 
natur och kulturmiljövärden som har skyddsbehov 
har ett långsiktigt skydd 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G = Minst 50 procent av nationellt särskilt värdefulla vatten med natur-
och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt skydd. 

H = Minst 35 procent av nationellt särskilt värdefulla vatten med natur-
och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt skydd. 

P = Minst 25 procent av nationellt särskilt värdefulla vatten med natur-
och kulturmiljövärden som har skyddsbehov har ett långsiktigt skydd. 

E = Inget skyddsarbete pågår. 

V1b – Skydda naturområden med uttalat 
syfte att bevara sötvattenmiljön 

0 2 4 6 8 10 12 14 

Skogsstyrelsen, Göteborg, Mellerud, 
Stenungsund och Uddevalla 

Härryda, Orust, 
Strömstad och 
Svenljunga Lidköping 

Ale, Bengtsfors, Dals-Ed, 
Lysekil, Mölndal och Tjörn 

16 

Svar saknas från 4 aktörer som 
också åtagit sig att jobba med 
åtgärden. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G = Kommunen har skyddat minst ett naturområde med uttalat syfte att bevara vattenmiljön. 

H = Kommunen arbetar med att skydda ett naturområde med uttalat syfte att bevara vattenmiljön. 

P = Kommunen har beslutat att påbörja skydd av ett naturområde med uttalat syfte att bevara vattenmiljön. 

E = Inget arbete pågår med skydd av naturområden med uttalat syfte att bevara vattenmiljön. 

Även Skogsstyrelsen rapporterar enligt ovan GHPE. 
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kantzoners ekologiska betydelse 

  

  
   

  
 

 

  
  

    

    
 

   
 

  

  

  

    

  

  

 
 

 

Ytterligare 6 aktörer har åtagit sig 
att arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen och SkogsstyrelsenSvar saknas från Ale och 

V2a – Inkludera ekologiska kantzoner i kommunala Bollebygd som också åtagit är direkt ansvarig för uppföljning. 
planer som betydelsefulla ekosystemtjänster sig att jobba med åtgärden. Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

V2a – Informera om 
Falköping, Borås, Hjo, Lidköping, Lysekil, Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, 
Tranemo och Göteborg Mölndal, Stenungsund, Lilla Edet Mellerud, Orust, Skara, Skövde, 
Trollhättan och Vårgårda Strömstad och Svenljunga Tjörn, Uddevalla, Vara och Åmål 

G 

H 

V2a P 

E 

0 5 10 15 20 25 Länsstyrelsen Skogsstyrelsen 

G = Ekologiska kantzoner tas med som ekosystemtjänst i alla årets nya eller uppdaterade översikts- och detaljplaner. 

H = Ekologiska kantzoner tas med som ekosystemtjänst i mer än hälften av årets nya eller uppdaterade
   översikts- och detaljplaner. 

P = Ekologiska kantzoner tas med som ekosystemtjänst i en av årets nya eller uppdaterade översikts- och detaljplaner. 

E = Ekologiska kantzoner tas ej med som ekosystemtjänst i årets nya och uppdaterade översikts- och detaljplaner. 

G = Information om ekologiska kantzoner är integrerat i den
 ordinarie rådgivningen till markägare och berörda aktörer. 

H = Information om ekologiska kantzoner är integrerat i över hälften 
av den ordinarie rådgivningen till markägare och berörda aktörer. 

P = Information om ekologiska kantzoner har påbörjat att integreras i 
den ordinarie rådgivningen till markägare och berörda aktörer. 

E = Ej genomfört. 
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V3a – Öka kunskapen om läkemedelsmiljöpåverkan inom 
Västra Götalandsregionens verksamheter genom utbildning 
och informationsinsatser till olika målgrupper 

G 
10 kommuner har åtagit sig att

H arbeta med åtgärden, men bara 
Västra Götalandsregionen är direkt 

P ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet.E 

Västra Götalandsregionen 

G = Samtliga avtalsleverantörer av läkemedel till VGR har genomgått revision med avseende på miljökrav. 

H = 66 % av avtalsleverantörer av läkemedel till VGR har genomgått revision med avseende på miljökrav. 

P = 33 % av avtalsleverantörer av läkemedel till VGR har genomgått revision med avseende på miljökrav. 

E = Inga avtalsleverantörer av läkemedel till VGR har genomgått revision med avseende på miljökrav. 

V3b – Minska ordinationen av särskilt miljöbelastande 
läkemedel, bland annat genom att verka för rationell 
användning av antibiotika och värktabletter 

G 

H 

P 

E 

1 kommun har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Västra Götalandsregionen är  
direkt ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Västra Götalandsregionen 

G = Max 250 antibiotikarecept per tusen invånare. 

H = Max 280 antibiotikarecept per tusen invånare. 

P = Max 300 antibiotikarecept per tusen invånare. 

E = Ingen förändring eller ökning (jmf med 2015: 311 recept per tusen invånare). 
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V4a1 – Använda brandsläckningsmetoder med fuorfria alternativ 
utom i de få fall när fuorinnehållande brandskum krävs 

G 
11 kommuner har åtagit sig att

H arbeta med åtgärden, men bara 
Räddningstjänster är direktP 
ansvarig för uppföljning. 

E Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

G = Räddningstjänsten har gått igenom sina släckningsmetoder, tagit fram en plan för avveckling 
brandskum med fuor och rapporterar andel släckningsinsatser som varit med fuor.* 

H = Räddningstjänsten har gått igenom sina släckningsmetoder och rapporterar andel 
släckningsinsatser som varit med fuor.* 

P = Rapporterar andel släckningsinsatser som varit med fuor. * 

E = Inget arbete påbörjat. 

* Rapporteringssystem kommer utvecklas. 

V4a2 – Sanera utrustning och fordon som 
fortsättningsvis inte ska användas för fuorerade ämnen 

G 

H 

P 

E 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

G = All utrustning och fordon är rengjorda som fortsättningsvis inte 
ska användas för fuorerade ämnen. 

H = Minst hälften av utrustning och fordon rengjorda. 

P = Påbörjad rengöring av utrustning och fordon. 

E = Ingen rengöring gjord. 
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Uppföljning saknas för 

denna åtgärd 

V4b – Undersöka enskilda vattentäkter i närheten av 
brandövningsplatser eller där släckningsinsatser med 
fuorerade brandskum genomförts 

G 

H 

P 

E 

Räddningstjänsten Storgöteborg 

G = Alla enskilda vattentäkter är undersökta i närheten av brandövningsplatser 
eller där släckningsinsatser med fuorerade brandskum genomförts 

H = Minst hälften av de enskilda vattentäkterna är undersökta. 

P = Undersökning påbörjat. 

E = Ingen undersökning har gjorts. 

V4ac – Genomföra åtgärder på platser som är kraftigt 
förorenade av högfuorerade ämnenn 

14 aktörer har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

12 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Räddningstjänster är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 
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Svar saknas från Alingsås 
som också åtagit sig att 
jobba med åtgärden.V5b – Ta fram kommunala handlingsplaner  

för efterbehandling av förorenade områden 

Bengtsfors, Borås, Dals-Ed, 
Färgelanda, Hjo, Härryda, 

Miljösamverkan Mellerud, Stenungsund, Tjörn, Ale, Lilla Edet, Mölndal, 

Orust Östra Skaraborg Uddevalla, Vara och Åmål Trollhättan och Vänersborg 

V5b 

0 5 10 15 20 

G = Den kommunala handlingsplanen har genomförts. 

H = Åtgärderna i den kommunala handlingsplanen har genomförts till hälften. 

P = Arbetet med att ta fram en kommunal handlingsplan har påbörjats. 

E = Ingen kommunal handlingsplan har tagits fram. 

G 

H 

P 

E 

V5a – Genomföra aktiviteter enligt det regionala 
programmet för efterbehandling av förorenade 
områden 2017–2019 

14 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

G = Alla enskilda vattentäkter är undersökta i närheten av brandövningsplatser 
eller där släckningsinsatser med fuorerade brandskum genomförts. 

H = Minst hälften av de enskilda vattentäkterna är undersökta. 

P = Undersökning påbörjat. 

E = Ingen undersökning har gjorts. 
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V6 – Genomföra kommunal kust och havsplanering 

Orust, Tjörn, 
Göteborg, Lysekil Göteborgsregionens Stenungsund 
och Strömstad kommunalförbund och Uddevalla Öckerö 

V6 

0 2 4 6 8 10 

Kommunerna redovisar: 

G = Kommunen har antagen översiktsplan för kust och hav. 

H = Kommunen arbetar med att ta fram översiktsplan för kust och hav. 

P = Kommunen har beslutat att påbörja arbetet med översiktsplan för kust och hav. 

E = Ej påbörjad. 

Ytterligare 2 aktörer har åtagit sig 
att arbeta med åtgärden, men bara 
kommunerna är direkt ansvariga 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 
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V7 – Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

8 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G = Elva av kustkommunerna har lämnat synpunkter på samrådet om havsplan 
för Västerhavet 2018. 

H = Sex av kustkommunerna har lämnat synpunkter på samrådet 2018. 

P = Rre av kustkommunerna har lämnat synpunkter på samrådet 2018. 

E = Inga svar. 
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båtbottentvätt samt säkerställa funktionen 
av befntliga reningsanläggningar 

  

 

 

 

  

   
  

  

  

  

  

  

    
  

  

 

Ytterligare 1 aktör har åtagit sig 
att arbeta med åtgärderna, men

V8a – Erbjuda toatömning (sugtömning) V8b – Erbjuda fer möjlighet att nyttjabara kommunerna är direkt 
för fritidsbåtar ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Göteborg, Bengtsfors, Dals-Ed, Hjo, Orust, Lidköping, 
Lidköping, Mellerud, Åmål Stenungsund Mariestad Vänersborg Göteborg, Stenungsund Orust Mariestad Strömstad 

V8a V8b 

0 2 4 6 

Kommunerna rapporterar årligen: Kommunerna rapporterar årligen: 

G = Kommunen har tillräckligt antal toatömningsstationer i förhållande till antal fritidsbåtar. G = Kommunen har tillräckligt antal båtbottentvättar i förhållande till antal fritidsbåtar. 

H = Kommunen arbetar med att öka antalet toatömningsstationer. H = Kommunen arbetar med att öka antalet båtbottentvättar. 

P = Kommunen planerar att arbeta med att öka antalet toatömningsstationer. P = Kommunen planerar att arbeta med att öka antalet båtbottentvättar. 

E = Inget arbete pågår på kommunen gällande toatömningsstationer. E = Inget arbete pågår på kommunen gällande båtbottentvättar 
(alt ej aktuell pga inga småbåtshamnar). (alt ej aktuell pga inga småbåtshamnar). 

0 2 4 6 8 10 12 
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Båtramper och landförvaring fnns men ytterligare behov fnns. 

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

   
  

 

 

 

Ytterligare 1 aktör har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men de är inte direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

V8d – Erbjuda tankning från pump 
av alkylatbensin och elladdning av motorer 

Stenungsund Bengtsfors, Orust, Åmål Dals-Ed, Mariestad 

V8d 

0 2 4 6 

G = Alkylatbensin från pump fnns i kommunen. 

H = Alkylatbensin från pump är beslutat att genomföras . 

P = Alkylatbensin från pump diskuteras. 

E = Alkylatbensin från pump fnns ej i kommunen (alt ej aktuell pga inga småbåtshamnar). 

V8c – Erbjuda fer båtramper samt 
båtförvaring på land under sommarsäsong 

Mariestad, 
Göteborg Vänersborg Lidköping 

V8c 

G = Antalet båtramper och landförvaring under sommaren möter behovet. 

0 1 2 3 4 

H = 

P = Båtramper och landförvaring diskuteras. 

E = Båtramper och landförvaring diskuteras ej 
(alt ej aktuell pga inga småbåtshamnar). 

Svar saknas från Borås som också 
åtagit sig att arbeta med åtgärden. 
Ytterligare 2 aktörer har åtagit sig 
åtgärden, men de är inte är direkt 
ansvariga för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 
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V8e – Skrota uttjänta fritidsbåtar 

Göteborg MariestadHjo 

V8e 

0 1 2 3 

Ytterligare 1 aktör har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men de är inte 
direkt ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G = Alla skrotbåtar i kommunen är omhändertagna. 

H = Kommunen jobbar med tillsyn av skrotbåtar. 

P = Inventering av skrotbåtar i kommunen pågår. 

E = Ej aktuellt då inga skrotbåtar fnns. 
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V9a – Bedriva fsketillsyn vid Vänern 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G = Fortsatt nedåtgående trend av regelöverträdelser per tillsynstillfälle 
i Vänern. 

H = Neutral trend av regelöverträdelser per tillsynstillfälle i Vänern. 

P = Uppåtgående trend av regelöverträdelser per tillsynstillfälle i Vänern 

E = Ingen fsketillsyn bedrivs i Vänern. 

V9b – Bedriva fsketillsyn vid kustvatten 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G = Neutral eller nedåtgående trend av regelöverträdelser per
 tillsynstillfälle i kustvatten. 

H = Stabil eller minskad uppåtgående trend av regelöverträdelser per 
tillsynstillfälle i kustvatten. 

P = Ökad uppåtgående trend av regelöverträdelser per tillsynstillfälle 
i kustvatten. 

E = Ingen fsketillsyn bedrivs i kustvatten. 
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 – Arbeta aktivt med fskevård och förvaltning 

FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENINGAR ges möjlighet att årligen rapportera: 

  

   
 

    
 

  

  

  

  

   
 

  

Uppföljning saknas för 

denna åtgärd 

V10a – Ta fram en förvaltningsplan för Vänerlax 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G = Förvaltningsplanen för Vänerlax är färdigställd. 

H = Förvaltningsplanen för Vänerlax är till hälften färdigställd. 

P = Förvaltningsplanen för Vänerlax är påbörjad, men mer än hälften av 
arbetet återstår. 

E = Förvaltningsplanen för Vänerlax är inte påbörjad. 

V10b

G = Fiskevårdsplan fnns och föreningen arbetar aktivt med åtgärdsförslagen 
i planen. 

H = Fiskevårdsplan fnns, men föreningen arbetar inte aktivt med 
åtgärdsförslagen i planen. 

P = Fiskevårdsplan håller på att tas fram. 

E = Fiskevårdsplan saknas. 

10 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men de är 
inte direkt ansvarig för uppföljning. 
Se mer i det Detaljerade arbets
materialet. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 
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V11b – Tillgängliggöra mark och underlätta lösningar för en 
fungerande logistik vid drift och skörd av sjöbaserad blötdjurs
anläggning, samt för landbaserade recirkulerande odlingar 

Stenungsund, Uddevalla, 
Lysekil, Orust Göteborgsregionens kommunalförbund 

V11b 

0 1 2 3 4 5 

KUSTKOMMUNERNA rapporterar årligen: 

G = Mark har tillgängliggjorts för ilandhantering och recirkulerande odling. 

H = Påbörjat att tillgängliggöra mark för ilandhantering och recirkulerande odling. 

P = Mark planeras att tillgängliggöras för ilandhantering och recirkulerande odling 

E = Ingen mark planeras att tillgängliggöras för ilandhantering och recirkulerande odling. 

V11a – Minska halten näringsämnen i kustvattnen 
genom att öka antalet aktiva odlingar av musslor, 
ostron, alger och sjöpungar 

Ytterligare 1 aktör har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

G 

H 

P 

E 

G = Ökande trend av antal aktiva odlingar. 

H = Neutral trend av antal aktiva odlingar. 

P = Minskande trend av antal aktiva odlingar. 

E = Inga aktiva odlingar. 
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Åtgärder som berör miljömålen 
• Giftfri miljö 

• Myllrande våtmarker 

• Levande skogar 

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt och djurliv 

HÅLLBART BRUKANDE AV 
SKOG & ODLINGSLANDSKAP 

HÅLLBART BRUKANDE AV SKOG & ODLINGSLANDSKAP 

I UPPFÖLJNINGEN ANVÄNDS GHPE-MODELLEN FÖR ATT BESKRIVA EN ÅTGÄRDS GENOMFÖRANDE. 

SKALAN SER UT SÅHÄR: G= åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak H= åtgärden är genomförd till hälften eller mer P= åtgärden har påbörjats men ej genomförts till hälften E= åtgärden har ej påbörjats 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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Skötsel av strandängar + rikkärr 
Nätverk för strandängar + rikkärr

Skydda våtmarksområden
Skydda skogsområden 

Miljötillsyn skogsåtgärder genom målbilder

Åtgärdsgrupp Levande skogar 
Minska skador på kulturlämningar

Öka arealen hyggesfritt skogsbruk
Samverka för bevara jordbruksmark 

Miljörådgivning i lantbruket
Främja natur- och kulturvärden

Dialogverktyg om markanvändning
Lokalt underlag för betesmarker

Främja ekologisk produktion

Bevara skyddsvärda träd 

Naturvårdsdatabaser + planer 

Skapa miljöer för pollinerare 
Stärka grön infrastruktur

Åtgärdsprogram för hotade arter

Motverka spridning av invasiva arter 

I diagrammet visas på Xaxeln Hur går åtgärdsarbetet? 
hur många aktörer som lämnat in 

25 30 

P= åtgärden har påbörjats men ej genomförts till hälften E= åtgärden har ej påbörjats 

uppföljning för respektive åtgärd. 

! 
Observera att antalet aktörer varierar. För 

exempelvis SO1a är endast en aktör ansvarig för 

åtgärden, medan fer aktörer är involverade i 

åtgärd SO5b. 

I Utmaningen Hållbart brukande av 
skog och odlingslandskap ingår också 
åtgärderna SO3b, SO4c, SO8b, och 
SO15d. Då de är fritextsvarfrågor är 
de inte inkluderade i ovanstående 
diagram. SO12b och SO18b är heller 
inte med eftersom uppföljning saknas 
för dessa åtgärder 

* Av 23 aktörer som åtagit sig denna åtgärden har 22 lämnat in uppföljning. 

22/23* 

SO1a 
SO1b 
SO2 

SO3a 
SO4a 
SO4b 
SO5a 
SO5b 
SO6 
SO7 

SO8a 
SO9a 
SO9b 

SO10a 
SO11 

SO12a 
SO13 
SO14 

SO15a 
SO15b 
SO15c 
SO16a 
SO16b 

SO17 
SO18a 
SO19 

SO20a 
SO20b 
SO20c 

0 5 10 15 20 

G= åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak H= åtgärden är genomförd till hälften eller mer 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO1a –Erbjuda strandängsträfar till olika SO1b – Erbjuda riktad rådgivning med goda 
målgrupper exempel till markägare och andra målgrupper 

gällande strandängar och rikkärr 

G 

H 

P 

E 

7 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen Länsstyrelsen 

7 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G = 3–4 strandängsträfar. G = Rådgivning till 15–25 gårdar. 

H = 1–2 strandängsträfar. H = Rådgivning till 10–14 gårdar. 

P = Strandängträfar planerade men ej genomförda. P = Rådgivning till färre än 10 gårdar. 

E = Inga strandängsträfar planerade. E = Ingen rådgivning genomförd. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO2 –Upprätta ett nätverk för skötsel av 
blöta strandängar och rikkärr 

G 

H 

P 

E 

Ytterligare 2 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

G = Ett aktivt nätverk fnnas på plats och arbetar med åtgärder för att 
förbättra skötseln av blöta marker med dålig bärighet. Erfarenheter 
och information sprids aktivt till externa aktörer. 

H = Bildandet av ett nätverk har initierats och en första träf är genomförd. 

P = Bildandet av ett nätverk har initierats men nätverket är ännu inte aktivt. 

E = Bildandet av ett nätverk har inte påbörjats. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO3a – Slutföra reservatsbildning i de 
fem objekt som ingår i Myrskyddsplanen 
där skyddsarbete har påbörjats 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSEN rapporterar årligen hur många av de objekt 
som ingår i Myrskyddsplanen och där skyddsarbete påbörjats som 
har skyddats: 

G = 4–5 skyddade objekt. 

H = 1–3 skyddade objekt. 

P = Aktivt skyddsarbete av aktuella objekt pågår. 

E = Inget aktivt skyddsarbete har genomförts. 

SO3b – Skydda våtmarker med höga naturvärden 

Denna åtgärd har endast fritextuppföljning. 
Svar har lämnats från Göteborg, Borås, Härryda, 
Lidköping, Lysekil, Orust och Åmål. 

Dessa kan du läsa om i Detaljerade arbetsmaterialet eller 
på Åtgärdswebben. 

Kommuner rapporterar årligen hur många våtmarksområden där 
kommunal reservatsbildning har påbörjats. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO4a – Skydda värdefulla skogsområden utifrån 
strategin för skydd av skog 

G 

7 kommuner har åtagit sig attH 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen och SkogsstyrelsenP 
är direkt ansvarig för uppföljning. 

E Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen Skogsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSEN och SKOGSSTYRELSEN redovisar årligen antal 
hektar skyddad skog: 

G = <2 400 ha skyddad skog. 

H = 1 200 –2 399 ha skyddad skog. 

P = 1– 1 199 ha skyddad skog. 

E = 0 ha ny skyddad skog. 

SO4b – Ta fram en regional strategi för formellt 
skydd av skog 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen + Skogsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSEN och SKOGSSTYRELSEN redovisar: 

G = Regional strategi för formellt skydd av skog är framtagen. 

H = Regional strategi för formellt skydd av skog håller på att tas fram. 

P = Beslut har tagits om att ta fram regional strategi för formellt 
skydd av skog. 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO4c – Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga 
avsättningar 

Denna åtgärd har endast fritextuppföljning. Svar har lämnats från 
Ale, Borås, Lidköping och Göteborgsregionens kommunalförbund. 
Dessa kan du läsa om i Detaljerade arbetsmaterialet eller på 
Åtgärdswebben. 

Medaktör redovisar årligen antal hektar frivilligt skyddad skog. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP

  

 

  

  

  

  
  

 

  

    
  

   
  

 

 
 

 
 

  
 

 

 

G 

H 

P 

E 

SO5a – Arbeta med framtagna målbilder för god 
miljöhänsyn genom sektors och objektvisa dialoger 

Skogsstyrelsen Sydved 

Ytterligare 2 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, men 
dessa är inte direkt ansvariga 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

SKOGSSTYRELSEN rapporterar årligen övergripande men även per aktör: 

G = Årets mål har uppnåtts. 

H = Årets mål har uppnåtts till mer än hälften. 

P = Vissa åtgärder har genomförts men ej till hälften. 

E = Inga åtgärder har genomförts. 
Mått: Andel personal som använder målbilderna återkommande i sitt arbete. 
Måltal sätts av/tillsammans med aktörerna. 
Skogsstyrelsen ger även en redovisning av vilka mål som har uppnåtts i form av lokala sektorsdialoger 
och objektsvisa dialoger. Viktigt att lyfta hur man nått olika målgrupper i redovisningen. 

47 av 80 

SO5b – Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån 
målbilderna 

Härryda, 
Ale, Färgelanda, Mölndal, Bengtsfors, Dals-Ed, Hjo, 
Skara, Skövde, Svenljunga, Falköping, Lidköping, Mariestad, Tranemo, 
Vårgårda Tidaholm Mellerud Töreboda, Vänersborg, Åmål 

SO5b 

0 5 10 15 20 

G = Kommunen har en rutin för hur man använder målbilderna i sina skogsbruksåtgärder. 

H = Kommunen arbetar med att utveckla en rutin för hur man använder målbilderna 
i sina skogsbruksåtgärder. 

P = Kommunen har beslutat att arbeta med att implementera målbilder i sina 
skogsbruksåtgärder. 

E = kommunen arbetar inte med målbilder. 

X = ej aktuellt då kommunen ej äger skog. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO6 – Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket 
genom åtgärdsgruppen Levande skogar 

G 

H 

P 

E 

Skogsstyrelsen 

4 aktörer har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Skogsstyrelsen är direkt ansvariga 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

SKOGSSTYRELSEN rapporterar årligen: 

G = Åtgärdsprogram Levande skogar har uppdaterats och rapporterats. 

H = Åtgärdsprogram Levande skogar har uppdaterats men ej rapporterats. 

P = Åtgärdsprogram Levande skogar har ej uppdaterats. 

E = Åtgärdsgruppen ej verksam längre. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO7 – Minska skadorna på forn och  
kulturlämningar i skogsbruket 

G 

H 

P 

E 

Ytterligare 10 aktörer har åtagit sig 
att arbeta med åtgärden, men bara 
Skogsstyrelsen är direkt ansvariga 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Skogsstyrelsen *Som omfattas av begreppet övrig kulturhistorisk 
lämning inventerade vid hänsynsuppföljning av 
föryngringsavverkning. Till kända övriga kultur-
historiska lämningar räknas de som fnns registreradeSKOGSSTYRELSEN rapporterar årligen via Hänsynsuppföljning 
i FMIS (Riksantikvarieämbetets databas över kändaKulturmiljö (som även innefattar fornlämningar): 
och registrerade lämningar) och objekt från

G = Max 5 % av kända kulturlämningar* skadade (tilläggsmålet Levande Skog- och historiainventering).
skogar uppfyllt). 

H = Max 10 % av kända kulturlämningar skadade. 

P = Max 20 % av kända kulturlämningar skadade. 

E = Samma skadeprocent eller högre än föregående år. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO8a – Ökad tillämpning och kunskap om hygges SO8b – Utveckla hyggesfritt skogsbruk 
fritt skogsbruk bland skogliga aktörer genom att i kommunalt ägda skogar 
demonstrationsobjekt, temautbildningar m.m. 

G 

H 

P 

E 

Skogsstyrelsen 

Denna åtgärd har endast fritextuppföljning. 
Svar har lämnats från Göteborg, Ale, Bengtsfors, 
Dals-Ed, Hjo, Skövde, Tranemo, Trollhättan, Vårgårda, 

Ytterligare 2 aktörer har åtagit sig Härryda, Lidköping, Mellerud och Skara. 
att arbeta med åtgärden, men bara Dessa kan du läsa om i Detaljerade arbetsmaterialet eller
Skogsstyrelsen är direkt ansvariga på Åtgärdswebben. 
för uppföljning. 

Kommuner rapporterar årligen hur många våtmarksområden därSe mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 
kommunal reservatsbildning har påbörjats. 

SKOGSSTYRELSEN rapporterar årligen: 

G = Årets mål har uppnåtts. 

H = Årets mål har uppnåtts till mer än hälften. 

P = Vissa åtgärder har genomförts men ej till hälften. 

E = Inga åtgärder har genomförts. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP
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SO9a – Starta och driva ett nätverk för att bevara 
jordbruksmark 

G 

H 

P 

E 

Skogsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSEN rapporterar årligen hur många kommuner 
som deltar i nätverksträfar: 

G = Majoriteten av länets kommuner deltar i nätverk. 

H = Fler kommuner deltar i nätverk än tidigare. 

P = Efterfrågad information lyfts på befntliga nätverksträfar. 

E = Ej påbörjad. 

SO9b – Information om jordbruksmark fnns med i kommunala 
beslutsunderlag för att bevara jordbruksmark 

Göteborg, Falköping, Skara, Bengtsfors, Borås, Färgelanda, Mölndal, 
Stenungsund, Svenljunga, Ale, Dals-Ed, Orust, Skövde, Göteborgsregionens 
Vara, Vårgårda Lilla Edet Tjörn, Uddevalla kommunalförbund 

SO9b 

0 5 10 15 20 

KOMMUNER rapporterar årligen huruvida information om jordbruksmark 
fnns med i beslutsunderlag för översiktsplan, detaljplan och bygglov: 

G = Information fnns i alla ärenden. 

H = Information fnns i minst hälften av alla ärenden. 

P = Information fnns i vissa fall. 

E = Information sakna. 

Kommuner redovisar också årligen hur stor andel av ärenden där jordbruksmark prioriterats. 

Ytterligare 1 aktör har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara kommunerna är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
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Ytterligare 1 aktör har åtagit sig 
att arbeta med åtgärden, men 
bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

SO10a – Genomföra miljörådgivning inom 
landsbygdsprogrammet till lantbruks och 
trädgårdsföretag (främst inom Greppa Näringen) 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSEN följer upp antal rådgivningar och aktiviteter varje år, 
både egna och upphandlade. Uppsatta mål avser programperioden 
2017–2020. Greppa Näringens rådgivning, antal rådgivningar: 

G = 1501–1800 rådgivningar genomförda. 

H = 900 – 1500 rådgivningar genomförda. 

P = 1 – 899 rådgivningar genomförda. 

E = Inte påbörjad. 

SO10b – Genomföra tillsynsuppdrag med 
behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel och 
tillsyn av fyghavre och karantänskadegörare 

Denna åtgärd har endast fritextuppföljning. 
Svar har lämnats från Länsstyrelsen. 

Svaret kan du läsa i Detaljerade arbetsmaterialet eller på Åtgärdswebben. 

Länsstyrelsen redovisar varje år antal deltagare på behörighetsutbildning 
för användande av växtskyddsmedel. 



HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP

  

  

   

   

  

53 av 80 

SO11 – Främja natur och kulturvärden  
i odlingslandskapet 

G 

H 

P 

E 

Ytterligare 4 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

G = 200 rådgivningar. 

H = 100 rådgivningar. 

P = 50 rådgivningar. 

E = Inga aktiviteter fnns redovisade. 
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Dialogverktyget är under 

framtagande 

SO12a – Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning 

G 

Ytterligare 11 aktörer har åtagit sigH 
att arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarigP 
för uppföljning 

E Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

G = Dialogverktyget används som en etablerad metod (50 grupper/områden). 

H = Dialogverktyget används av fera aktörer och vidareutvecklas 
(20 grupper/områden). 

P = Dialogverktyget utvecklas i samverkan med pilotgrupper 
(5 grupper/områden). 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 

54  av 80 

SO12b – Sprida verktyget till intresserade aktörer 

Intresserade aktörer behövs för implementering och vidareutveckling. 
De rapporterar årligen in till Länsstyrelsen i hur många fall dialogverktyget 
används och var insatserna görs. Antal måste bestämmas av respektive aktör. 
Antal processer och resultat i förändrad markanvändning (ha) rapporteras in. 

12 aktörer har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 
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Underlag tas fram tidsefektivt på begäran, rutin för urval och metod fnns. 
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SO13 – Ta fram lokalt underlag för att nå målen 
för betesmarker 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSEN rapporterar antal skapade underlag. 

G = 

H = Underlag tas fram i fera fall på begäran, rutin för urval och 
metod tas fram. 

P = Underlag tas fram i något fall på begäran, urval och metod provas. 

E = åtgärden är ej påbörjad. 

Ytterligare 15 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, men 
bara Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 
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Mark som är certiferad eller anmäld till karens har ökat med 42 460 ha. 

Mark som är certiferad eller anmäld till karens har ökat med 20 500 ha. 
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SO14 – Främja ekologisk produktion 

G 

H 

P 

E 

G = 

H = 

Ytterligare 3 aktörer har åtagit sig 
att arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig för 
uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

P = Mark som är certiferad eller anmäld till karens har ökat med 10 000 ha. 

E = Det fnns ingen ny mark anmäld till karens. 
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SO15b – Erbjuda målgruppsanpassad information 
om skyddsvärda träd

SO15a – Inventera skyddsvärda träd 

G 
18 kommuner har åtagit sig attH 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarigP 
för uppföljning. 

E Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G = Samtliga kommuner i länet har inventerats. 

H = Inventering är påbörjad i de kommuner som inte redan inventerats. 

P = Inventering av återstående kommuner planerad men ej påbörjad. 

E = Inventering av återstående kommuner ej påbörjad. 

Länsstyrelsen 

G 

H 

P 

E 

Ytterligare 18 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är 
direkt ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

G = Samtliga markägare där skyddsvärda träd inventerats har informerats. 

H = Merparten av markägare där skyddsvärda träd inventerats har 
informerats. 

P = Information till markägare där skyddsvärda träd inventerats är förberedd 
men inte utskickad. 

E = Markägare där skyddsvärda träd har inventerats har inte informerats. 
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SO15c – Genomföra kurser i skötsel av 
skyddsvärda träd 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G = Antal genomförda kurser om skyddsvärda träd. 

H = Kurser är inbokade men ej genomförda. 

P = Kurser är inplanerade men ingen inbjudan har gjorts. 

E = Inga kurser är inplanerade. 

Ytterligare 10 aktörer har åtagit sig 
att arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig för 
uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

SO15d – Frihugga skyddsvärda träd samt  
ersättningsträd 

Denna åtgärd har endast fritextuppföljning. 
Svar har lämnats från Göteborg, Ale, Bengtsfors, 
Dals-Ed, Falköping, Hjo, Härryda, Lidköping, 
Mellerud, Skara, Stenungsund, Svenljunga, 
Trollhättan, Vänersborg och Länsstyrelsen. 

Dessa kan du läsa om i Detaljerade arbetsmaterialet eller 
på Åtgärdswebben. 

Aktörer rapporterar årligen antal skyddsvärda träd samt ersättningsträd 
som frihuggits. 
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SO16a – Använda GISbaserade naturvårdsdatabaser 

Göteborg, Ale, Bengtsfors, Borås, Dals-Ed, Uddevalla, Tidaholm, Mariestad, 
Falköping, Vårgårda, Stenungsund, Svenljunga, Skövde, Gullspång, 
Strömstad, Tjörn, Tranemo, Mellerud, Orust, Mölndal, Skara, Göteborgsregionens 
Färgelanda, Härryda, Lilla Edet, Lysekil Lidköping Vara kommunalförbund 

SO16a 

0 5 10 15 20 25 

G = Kommunen har och använder a) naturvårdsdatabas och b) aktuell naturvårdsplan 
i all fysisk planering 

H = Kommunen arbetar med framtagande av a) naturvårdsdatabas och b) naturvårdsplan 
för implementering i fysisk planering. 

P = Kommunen har beslutat att påbörja arbetet med a) naturvårdsdatabas samt 
b) naturvårdsplan 

E = Åtgärden är ej påbörjad 

59 av 80 

SO16b – Ta fram och inarbeta aktuella naturvårdsplaner  
i fysisk planering 

Ale, Borås, 
Göteborg, Bengtsfors, Dals-Ed, Vänersborg, 
Falköping, Tjörn, Tranemo, Mellerud, Svenljunga, Vara, Skövde, 
Mölndal, Orust, Stenungsund, Uddevalla, Gullspång, 
Strömstad, Härryda, Lidköping Färgelanda, Hjo Tidaholm Mariestad 

SO16b 

0 5 10 15 20 25 

G = Kommunen har och använder a) naturvårdsdatabas och b) aktuell naturvårdsplan 
i all fysisk planering. 

H = Kommunen arbetar med framtagande av a) naturvårdsdatabas och b) naturvårdsplan 
för implementering i fysisk planering. 

P = Kommunen har beslutat att påbörja arbetet med a) naturvårdsdatabas samt 
b) naturvårdsplan. 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 
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SO17 – Skapa blomrika miljöer för pollinerare 

Göteborg, Hjo, Lidköping, Ale, Lysekil, Bengtsfors, Dals-Ed, Falköping, 
Skövde, Strömstad, Mölndal, Stenungsund, Färgelanda, Gullspång, Mariestad, 
Tranemo Trollhättan Tjörn Mellerud, Tidaholm, Töreboda, Vara 

SO17 

Svar saknas från 
Bollebygd som också 
har åtagit sig åtgärden. 

0 5 10 15 20 25 

KOMMUNER samt TRAFIKVERKET rapporterar årligen: 

G = Har omvandlat klippta gräsytor till äng i syfte att gynna pollinerande insekter. 

H = Har påbörjat omvandling av gräsytor till äng. 

P = Har beslutat att omvandla gräsytor till äng men inte påbörjat åtgärden. 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 
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Uppföljning saknas för 

denna åtgärd 

61 av 80 

24 aktörer har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

SO18b – Planen för grön infrastruktur används 
som ramverk och underlag för naturvårdsarbete, 
kommunal fysisk planering m.m. 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet. 
Uppföljning av arbetet med handlingsplanen kommer att utvecklas 
under arbetets gång. Ytterligare uppföljningsmått och tas fram 
i samarbete med handlingsplanen för att göra en efektiv uppföljning. 

SO18a – Ta fram regional handlingsplan för  
grön infrastruktur, fortsätta processen och påbörja 
genomförandet av prioriterade åtgärder 

Länsstyrelsen 

Ytterligare 16 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G 

H 

P 

E 

G = Regional handlingsplanen för grön infrastruktur är redovisad till 
regeringen. 

H = Regionala aktörer har haft möjlighet att lämna synpunkter på 
förslag på regional handlingsplanen för grön infrastruktur. 

P = Regional handlingsplan för grön infrastruktur är påbörjad. 

E = Ej aktuellt då arbete redan pågår. 
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SO19 – Genomföra åtgärdsprogram för 
hotade arter 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

Ytterligare 15 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G = Åtgärder genomförda för 15 åtgärdsprogram till år 2020. 

H = Åtgärder genomförda för 7 åtgärdsprogram till år 2020. 

P = Åtgärder genomförda för <7 åtgärdsprogram till år 2020. 

E = Ej påbörjad. 
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Flera möten med andra aktörer ska ha genomfört. 
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SO20a – Ta fram en regional handlingsplan för  
att motverka spridningen av invasiva främmande 
arter baserat på ny EUförordning 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G = Minst hälften av de främmande arter som fnns med på 
den nationella listan ska fnnas med i ett aktuellt åtgärdsprogram. 

H = Åtgärdsprogram på minst hälften av arterna på nationella listan 
ska ha påbörjats. 

P = Åtgärdsprogram ska ha påbörjats. 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 

Ytterligare 10 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 
Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G 

H 

P 

E 

G = 

SO20b – Bjuda in kommuner och andra 
aktörer som vill arbeta med åtgärder kring 
främmande arter 

Ytterligare 13 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 
Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

H = Ett möte med andra aktörer ska ha genomförts. 

P = Ett möte med andra aktörer ska vara inplanerat. 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 
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Informationsmaterial skall fnnas tillgänglig på webben för arterna 

Informationsmaterial ska fnnas tillgängligt på webben för minst 
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SO20c – Producera informationsmaterial om 
främmande arter 

G 

H 

P 

E 

G = 

Ytterligare 12 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, 
men bara Länsstyrelsen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 
Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

på nationella listan. 

H = 
hälften av arterna på nationella listan. 

P = Framtagande av informationsmaterial till webben ska påbörjats. 

E = Åtgärden ej påbörjad. 
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Åtgärder som berör miljömålen
• Giftfri miljö 

• Myllrande våtmarker

• Levande skogar

• Ett rikt odlingslandskap 

• Ett rikt växt och djurliv 

HÅLLBART BRUKANDE AV  
SKOG & ODLINGSLANDSKAP

Åtgärder som berör miljömålen 
• Giftfri miljö 

• God bebyggd miljö samt 
övergripande arbete med 
hållbar utveckling. 

GOD BOENDEMILJÖ & 
HÅLLBAR KONSUMTION MINSKAD KLIMATPÅVERKAN  

& REN LUFT

Åtgärder som berör miljömålen
• Begränsad klimatpåverkan

• Frisk luft 

• Giftfri miljö

• God bebyggd miljö

HÅLLBAR ANVÄNDNING AV 
VATTENMILJÖER

Åtgärder som berör miljömålen

• Bara naturlig 
försurning

• Giftfri miljö 

• Ingen övergödning

• Levande sjöar  
och vattendrag

• Grundvatten  
av god kvalitet 

• Hav i balans  
samt levande  
kust och  skärgård 

• Ett rikt växt  
och djurliv

HÅLLGOD BOENDEMILJÖ & HÅLLBAR KONSUMTION 

I UPPFÖLJNINGEN ANVÄNDS GHPE-MODELLEN FÖR ATT BESKRIVA EN ÅTGÄRDS GENOMFÖRANDE. 

SKALAN SER UT SÅHÄR: G= åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak H= åtgärden är genomförd till hälften eller mer P= åtgärden har påbörjats men ej genomförts till hälften E= åtgärden har ej påbörjats 
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E= åtgärden har ej påbörjats 

exempelvis BK2a är endast en aktör ansvarig för 

åtgärden, medan fer aktörer är involverade i 

åtgärd BK3a. 

I Utmaningen God boende
miljö och hållbar konsumtion 
ingår också åtgärden BK8b. Då 
denna är fritextsvarfråga är den 
inte inkluderad i ovanstående 
diagram 

* Av 25 aktörer som åtagit sig denna åtgärden har 23 lämnat in uppföljning 

I diagrammet visas på Xaxeln hur Hur går åtgärdsarbetet? 
många aktörer som lämnat in 
uppföljning för respektive åtgärd.Utveckla tätorters grönområden BK1 

BK2a
Projekt för förbättra ljudmiljön i tätorter 

23/25* 

23/25* 

23/25* 

Observera att antalet aktörer varierar. För 
BK2b !BK3a 

i skolor och vårdlokaler 
Förbättra inomhusmiljön 

BK3b 
Framtagande av kulturmiljöprogram BK4 
Sanering av förorenade områden BK5 

BK6a 
Delta i projekt Giftfri vardag 

BK6b 
BK7a 
BK7b 
BK7c 
BK8a 
BK8c 

Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 

Utbilda inom hållbar utveckling 
BK8d 
BK8e 

Sprida miljö och naturinfo till nyanlända BK9 
Främja miljömålsarbete inom föreningslivet BK10 

0 5 10 15 20 25 

G= åtgärden är genomförd helt eller i huvudsak H= åtgärden är genomförd till hälften eller mer P= åtgärden har påbörjats men ej genomförts till hälften 
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Alla länets tätorter med över 15 000 invånare omfattas av ett antaget 
grönstrukturprogram/strategi som del av eller kopplat till ÖP/FÖP. 

  

  
       

  
       

   
       

  

  
 

  

 

    
 

    
   
 

    
  
 

  

Göteborg, Borås, Härr yda 

BK1 – Skydda och utveckla tätorters grönområden 
Fritextsvar har också lämnats från: Ale, Lysekil, Mölndal, Stenungsund, Strömstad, Vara, Vårgårda och Öckerö. 
Deras svar fnns redovisade som fritext. 
Kommunerna saknar tätorter över 15000 invånare men arbetar med åtgärden. Dessa svar hittar du i 
Detaljerade arbetsmaterialet eller på Åtgärdswebben. 

Lidköping, Mariestad, Uddevalla Falköping, Skövde, Trollhättan 

BK1 

0 2 4 6 8 10 
KOMMUNERNA rapporterar årligen: 

G = Grönstrukturprogram/strategi som täcker in tätorter med över 15 000 invånare 
är antaget som del av eller kopplat till ÖP/FÖP. 

H = Grönstrukturprogram/strategi som täcker in tätorter med över 15 000 invånare 
är framtaget. 

P = Arbete är påbörjat med grönstrukturprogram/strategi som täcker in tätorter med 
över 15 000 invånare. 

E = Grönstrukturprogram/strategi fnns ej. 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

LÄNSSTYRELSEN rapporterar årligen: 

G = 

H = Att minst 7 av länets tätorter med över 15 000 invånare har ett 
antaget grönstrukturprogram/strategi ELLER att för samtliga berörda 
tätorter fnns grönstrukturprogram/strategi framtaget. 

P = 1–5 tätorter omfattas av ett antaget grönstrukturprogram/strategi 
ELLER för samtliga berörda tätorter fnns grönstrukturprogram/ 
strategi påbörjat. 

E = Grönstrukturprogram/strategi fnns ej för dessa tätorter. 

Enligt SCB (20171231) fnns det 14 tätorter  
i Västra Götaland med över 15 000 invånare 
(Göteborg = ihopslagning av Torslanda, 
Nordöstra Göteborg och Göteborg). Dessa 14 
tätorter är: Mölnlycke, Lerum, Kinna, Göteborg, 
Kungälv, Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, 
Alingsås, Borås, Mariestad, Lidköping, Skövde, 
Falköping. 

Endast 3 av dessa har ett antaget grönstruktur
program (Mölnlycke (Härryda kommun), 
Göteborg, Borås). Info/uppföljning saknas 
från Lerum, Kinna (Marks kommun), Kungälv, 
Vänersborg och Alingsås. 
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BK2a – Undersöka formerna för och initiera 
nätverk eller annat projekt, med syfte att förbättra 
ljudmiljön i tätorter 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G = Identiferade aktörer är överens om huruvida åtgärden ska föras 
vidare till steg 2, och har utsett ansvarig aktör. 

H = Samtal har inletts för att identifera behov och syfte med ett nätverk 
eller annat projekt. 

P = Berörda aktörer är identiferade. 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 

3 kommuner har åtagit sig att arbeta 
med åtgärden, men bara Länsstyrelsen 
är direkt ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

BK2b – Starta ett nätverk eller annat projekt, 
med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

G = Nätverket/projektet är igång. 

H = Nätverket/projektet är igång. 

P = Nätverk eller annat projekt har påbörjats. 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 
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BK3a 

BK3a – Förbättra inomhusmiljön 
inom skola och förskola samt vård 
– kommuner som verksamhetsutövare 

Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Göteborg, Borås, 
Gullspång, Lidköping, Lysekil, Mariestad, Herrljunga, Härryda, 
Mellerud, Tidaholm, Töreboda, Vara, Vårgårda Mölndal, Orust, Åmål Skara, Tjörn Ale 

Svar saknas från Alingsås 
och Uddevalla som också 
åtagit sig åtgärden. 

Ej aktuellt: 
Miljösamverkan 
östra Skaraborg 
( ej med i diagram). 

0 5 10 15 20 25 

G = Fungerande rutiner fnns på alla aktuella lokaler för att leva upp till gällande lagstiftning. 

H = Fungerande rutiner fnns på hälften av aktuella lokaler för att leva upp till gällande 
lagstiftning. 

P = Fungerande rutiner fnns på en färdedel av aktuella lokaler för att leva upp till 
gällande lagstiftning. 

E = Fungerande rutiner saknas i kommunen för att leva upp till gällande lagstiftning. 

BK3b – Förbättra inomhusmiljön  
inom skola och förskola samt vård 
– kommuner som tillsynsmyndighet 

BK3b 

Göteborg, Bengtsfors, Dals-Ed, 
Tidaholm, Tjörn, Töreboda, Vara, Vårgårda, 
Lysekil, Mariestad, Mellerud, Falköping, 
Färgelanda, Gullspång, Härr yda, Lidköping 

Åmål, Mölndal, 
Orust, Herrljunga Borås, Skara Ale 

Svar saknas från Falköping 
och Uddevalla som också 
åtagit sig åtgärden. 

0 5 10 15 20 25 

G = Fungerande rutiner fnns på alla aktuella lokaler för att leva upp till gällande lagstiftning. 

H = Fungerande rutiner fnns på hälften av aktuella lokaler för att leva upp till gällande 
lagstiftning. 

P = Fungerande rutiner fnns på en färdedel av aktuella lokaler för att leva upp till 
gällande lagstiftning. 

E = Fungerande rutiner saknas i kommunen för att leva upp till gällande lagstiftning. 
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BK4 – Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk  Svar saknas från Alingsås och 
Tranemo som också åtagit sig  planering 
åtgärden. Ytterligare en aktör har

Göteborg, Falköping, Ale, Dals-Ed, åtagit sig åtgärden men är inte direktFärgelanda, Herrljunga, Bengtsfors, Mariestad, Orust, 

ansvarig för uppföljning. 

BK4 

Härryda, Mellerud, 
Mölndal, Tjörn 

Hjo, 
Tidaholm 

Borås, Lidköping, 
Vara, Vänersborg 

Skara, Stenungsund, 
Uddevalla, Åmål 

0 5 10 15 20 25 

G = Genomförd. Kommunen har ett kommunomfattande aktuellt och antaget 
kulturmiljöprogram. 

H = Genomförd till hälften eller mer. Kommunen har g jort en inventering och värdering 
av kulturmiljön. 

P = påbörjad men ej genomfört till hälften. Kommunen har påbörjat arbetet med 
kulturmiljöprogrammet. 

E = Ej påbörjad. 
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Informationsdag och identifering av platser möjliga för detta bidrag 

  

  

   

  

  

BK5 – Sanera förorenade områden för att bygga 
bostäder 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

14 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G = Löpande hantering av inkomna ansökningar. 

H = 
är genomförda. 

P = Arbetet har påbörjats. 

E = ej aktuell då arbetet påbörjats). 
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Västra Götalandsregionen Västra Götalandsregionen 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

BK6a – Arrangera kommunträfar inom 
Giftfri förskola 

G 

H 

P 

E 

22 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Västra Götalandsregionen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

BK6b – Bevilja projektsatsningar inom 
regionens handlingsplan ”Cirkulärt mode och 
hållbara miljöer” 

G 

H 

P 

E 

9 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Västra Götalandsregionen är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

G = Minst 2 tematiska projekt genomförda. 

H = Minst 1 tematiskt projekt genomfört. 

P = Nätverket har haft kommunträf men inget projekt har genomförts. 

E = Nätverket har ingen aktivitet. 

G = Minst 4 tematiska projekt genomförda. 

H = Minst 2 tematiska projekt genomfört. 

P = Ett projekt påbörjat. 

E = Ingen aktivitet. 



73 av 80 
GOD BOENDEMILJÖ & HÅLLBAR KONSUMTION

  

  

    
 

   
 

    
 

  

  

  

  

  

BK7a – Öka inköpen av ekologiska livsmedel 
inom kommunerna 

BK7b – Öka inköpen av ekologiska livsmedel 
inom sjukvården och övriga verksamheter inom 
Västra Götalandsregionen 

G 

H 

P 

E 

Västra Götalandsregionen 

G = 50 % av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk. 

H = 45 % av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk. 

P = 40 % av Västra Götalandsregionens inköp av livsmedel är ekologisk. 

E = Ej aktuell. 

G 

H 

P 

E 

22 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen inhämtar årligen Ekomatscentrums kartläggning av 
ofentliga aktörers inköp av ekologiska livsmedel och rapporterar: 

G = 50 % av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska 
livsmedel. 

H = 40 % av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska 
livsmedel. 

P = 32 % av kommunernas livsmedelsbudget är inköp av ekologiska 
livsmedel (= nivån 2015). 

E = Ej aktuell. 
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LÄNSSTYRELSEN inhämtar underlag och rapporterar årligen andel 

  

 

BK7c – Erbjuda stöd via Skolmatsakademin och 
projektet ”Öka andelen lokal producerad mat 
inom ofentlig upphandling” 

G 

H 

P 

E 

15 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

lokal producerat mat inom ofentlig upphandling: 

G = 50 % H = 40 % P = 27 %     E = Ej aktuell. 
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Samlat material fnns på webbplats men har ej uppdaterats 

  

  

    
 

  

  

BK8a – Samla utbildningsmaterial om 
miljö och hållbar utveckling och erbjuda till 
för, grund och gymnasieskolor 

Genomförandegrad: E 

G 

H 

P 

E 

Länsstyrelsen 

RCE OCH LÄNSSTYRELSEN redovisar årligen: 

G = Samlat material är uppdaterat på webbplats. 

H = 
under året. 

P = Sammanställning av material har påbörjats. 

E = Ingen sammanställning fnns. 

Ytterligare 19 aktörer har åtagit 
sig att arbeta med åtgärden, men 
bara Länsstyrelsen/RCE är direkt 
ansvarig för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 



BK8B -  UTBILDA BARN OCH UNGA PÅ FÖR-,  GRUND- OCH 
GYMNASIESKOLOR I  HÅLLBAR UTVECKLING 

Kommuner 
Ben tsfors 

med skolor som 
Strömstad Dals-Ed 

Åmål har utmärkelsen 
”Skola för hållbar 

Gullspån 
utveckling” 

Tanum 

Mellerud 
Fär elanda Töreboda Mariestad Karlsbor  

Munkedal 
Vänersbor  Götene 

Lidköpin  Sotenäs Skövde 
Uddevalla Tibro 

Skara 
Lysekil Grästorp 

Hjo 
Vara Trollhättan Orust Essun a 

Falköpin  TidaholmLilla 
Stenun - EdetTjörn sund 

Herrljun a 
Ale Vår årda 

Alin såsKun älv 

Lerum 
UlricehamnGötebor  

BoråsPartille Bolle-
by d 

Öckerö 

Härryda 

Mölndal 

Tranemo 

Mark Svenljun a 

ANTALET SKOLOR I LÄNET MED UTMÄRKELSEN   
”SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING”: 

Förskolor 16 st 
(Lidköping 7, Göteborg 3, Kungälv 3, Gullspång 2, Uddevalla 1) 

Grundskolor 12 st 
(Lidköping 4, Gullspång 3, Kungälv 3, Mölndal 2) 

Gymnasieskolor 3 st 
(Skövde 1, Mariestad, 1 Alingsås 1) 

Antal skolor och förskolor i länet med ”grön fagg”:  
410 skolor i Västra Götaland, www.hsr.se/gron-fagg 

Fritextuppföljning: De enskilda f ör-, grund- och gymnasieskolorna 
 behöver inte redovisa. Men RCE redovisar årligen: 
• Antal skolor i länet med utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling”  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/ 
hallbar-utvecklin.g  

• Antal skolor i länet som har ”grön fagg”, 
www.hsr.se/hall-sverige-rents-gron-fagg 

Enskilda kommuner har möjlighet att redovisa goda exempel. 
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För mer information om utmärkelsen  
”Skola för en hållbar utveckling” och  
”Grön fagg”  hänvisas till Detaljerade arbets-
materialet eller Åtgärdswebben. Där kan du 
också läsa mer om de detaljerade fritextsvar 
som lämnats av  följande aktörer: Göteborg, 
Borås, Herrljunga, Lidköping, Orust, Skövde, 
Stenungsund, Tjörn, Uddevalla, Vänersborg, 
Åmål, Öckerö,  Göteborgsregionens kommunal-
förbund,  Universeum, Världskulturmuseet och 
Västarvet. 

https://www.hsr.se/gron-flagg
http://www.hsr.se/hall-sverige-rents-gron-flagg
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa
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barn, unga och  
centers i hållbar utveckling 

  

  

  

  

   

  

 

 
 

 

  

  

  

  

  
 

  
   

BK8c – Utbilda studenter på högskolor 
i hållbar utveckling och integrera hållbar 
utveckling i högskolornas verksamheter 

Även Universeum och  
Världskulturmuseet arbetar med  
åtgärden. Samtliga aktörer har 
också lämnat in detaljerade 
fritextsvar om åtgärden. 

Dessa svar kan du läsa i Detaljerade 
arbetsmaterialet eller på Åtgärdswebben. 

Personal Skills, Västarvet 
Högskolan i Skövde, 
Högskolan Väst 

Göteborgs centrum 
för hållbar utveclkling 

BK8c 

0 1 2 3 4 5 

G = Hållbar utveckling är integrerat i alla utbildningar. 

H = Hållbar utveckling är integrerat i över hälften av utbildningarna. 

P = Integrering har påbörjats. 

E = Ingen integrering. 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet och länka till webbplatser. 
Exempelvis antalet utbildade studenter/besökare och aktiviteter som genomförts. 

BK8d – Utbilda och engagera Världskulturmuseet och  
vuxna på science Universeum har också lämnat 

in detaljerade fritextsvar om åtgärden. 

Dessa svar kan du läsa om i det Detaljerade
G arbetsmaterialet eller på Åtgärdswebben. 

H 

P 

E 

Världskulturmuseet Universeum 

G = Hållbar utveckling är integrerat i alla utbildningar. 

H = Hållbar utveckling är integrerat i över hälften av utbildningarna. 

P = Integrering har påbörjats. 

E = Ingen integrering. 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet och 
länka till webbplatser. Exempelvis antalet utbildade studenter/besökare 
och aktiviteter som genomförts. 
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Hållbar utveckling är integrerat i över hälf ten av utbildningarna. 

  

  

  

  

  

  
 

 

 

BK8e – Integrera hållbar utveckling inom 
folkbildningen 

G 

H 

P 

E 

Västarvet 

G = Hållbar utveckling är integrerat i alla utbildningar. 

H = 

P = Integrering har påbörjats. 

E = Ingen integrering. 

Möjligheter ges även att mer detaljerat redovisa åtgärdsarbetet och 
länka till webbplatser. Exempelvis antalet utbildade studenter/besökare 
och aktiviteter som genomförts. 

Även Universeum och Världs
kulturmuseet arbetar med åtgärden. 
Samtliga aktörer har också lämnat in 
detaljerade fritextsvar om åtgärden. 

Dessa svar kan du läsa i Detaljerade 
arbetsmaterialet eller på Åtgärdswebben. 
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Länsstyrelsen har tagit fram miljö- och naturinformation som har 

Länsstyrelsen har tagit fram miljö- och naturinformation men ännu 

  

   
  

   
  

   
  
  

   

BK9 – Sprida miljö och naturinformation till  
nyanlända 

G 

H 

P 

E 

G = 

16 kommuner har åtagit sig att 
arbeta med åtgärden, men bara 
Länsstyrelsen är direkt ansvarig 
för uppföljning. 

Se mer i det Detaljerade arbetsmaterialet. 

Länsstyrelsen 

publicerats på portalen och i boken. 

H = 
inte publicerat den på portalen och i boken. 

P = Länsstyrelsen har bjudit in länets kommuner och Havets Hus i Lysekil 
till ett möte för att ta reda på vilken miljö- och naturinformation som 
behöver fnnas på portalen och i boken. 

E = Åtgärden är ej påbörjad. 
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BK10 – Främja miljömålsarbete inom 
föreningslivet 

G 

H 

P 

E 

Västkustens båtförbund 

H /G = Föreningen har under året genomfört aktiviteter som har betydel 
se för att uppnå miljömålen och en hållbar utveckling. 

P = Föreningens uppdrag i stadgar/verksamhetsplan bidrar till att uppfylla 
miljömålen. Men föreningen har inte genomfört några aktiviteter som 
har betydelse för att uppnå miljömålen och en hållbar utveckling 
under året. 

Västkustens båtförbund har också 
lämnat in ett detaljerat fritextsvar 
för åtgärden. Ytterligare 7 aktörer har 
åtagit sig att arbeta med åtgärden. 
Se mer i Detaljerade arbetsmaterialet eller 
på Åtgärdswebben. 



 GODA 
EXEMPEL 
Från arbetet med åtgärderna i länet 



 
    

   
    
   

    

    
    

  
  

   
  

  
    

    
     

   
      

  
 

   
   

  
  

GO DA EXEMPEL  
Minskad klimatpåverkan och ren luft 

v v 

VEM 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 

VAD 
Minskat arbetsrelaterade resor 
genom motiverande samtal med 
hushåll och med verktyg och 

processer öka det kollektiva resandet. 

VEM 
Trollhättan Stad 

VAD 
Fysisk planering för ett transport-

effektivt samhälle. Exempelvis genom: 
• flexibla parkeringstal 

vid nybyggnation 
• p-norm som gynnar bilpool 

och kollektivtrafiknära lägen 
• mål att anlägga minst 

2,5 km cykelbana per år v 

VEM 

Falköpings kommun 

VAD 
Ny utrustning för våtsopning av gator 
som bidrar till mindre partikelutsläpp. 

Kalkstensflis används för 
halkbekämpning vilket gör att gör att 
mängden kvartsdamm i vägdammet 

inte ökar. 

Åtgärder för att 
minska höga halter 
av partiklar (KL1b) 
och kvävedioxider 

(KL5c) 



 
   

 

   
     

    
      
  

      
 

    

  
 
  
  

 

    
    

    
    

    
 

GODA EX EMPEL  
Hållbar användning av vattenmiljöer 

VEM 

Hjo kommun 

VAD 
Genomfört undersökning vid 
före detta Hjo Mekaniska som 
gränsar till Hjoån för att hitta 

föroreningar som på sikt kan läcka 
ut i Vättern. 

Även på friluftsområdet Sanna har en 
miljöteknisk undersökning påbörjats då 

föroreningar påträffats i området. 

Ta fram 
kommunala 

handlingsplaner för 
efterbehandling av 

förorenade områden 
(V5b) 

v 

VEM 

Mölndals stad 

VAD 
Lokalt miljömål som hanterar 
förorenade områden och en 

projektledare som aktivt jobbar med 
miljömålet. Riktlinjer för arbetet har 
antagits och jobbar med frågorna 

i den "vanliga" tillsynen. 



 
   

 

    
  
    

   

 
   

 

    
     

 

    
 

   

    
   

     
 

GODA EX EMPEL  
Hållbar användning av vattenmiljöer 

v v 

VEM 

Lidköping kommun 

VAD 
Bildandet av ett vattenskyddsområde 

för Kinneviken i Vänern pågår. 
Detta för tryggande av Vänern som 

vattentäkt och vattenresurs. 

Skydda områden 
med uttalat syfte 

att bevara 
sötvattensmiljön 

(V1b) 

v 

VEM 

Stenungsunds kommun 

VAD 
Genomfört ett flertal praktiska 

biotopåtgärder, vilket är ett arbete som 
pågår kontinuerligt. 

Exempel på åtgärder är: lekbäddar, 
trädplantering längst med vattendragen 

och åtgärdat vandringshinder. 

Planer inför framtiden är att 
arbeta med att vattenupphållande 
åtgärder för att säkra vattenflödet 

under torrsomrar. 



        

    
    

    
      

    
       
    

     

   

 

 

 
 v 

VEM 

Västkustens 
Båtförbund 

– ett ideellt förbund med nära 100 båtklubbar och 
17 000 medlemmar. 

VAD 
Genom paraplyorganisation Svenska Båtunionen 
prioriteras miljöfrågorna och olika miljörelaterade 
aktiviteter. Dessutom svarar man på remisser och 

representerar i olika organ på miljöområdet. 

Också samarbetat med Svenska Kryssklubben 
(Västkustkretsen) för att mäta koppar och zink i 

småbåtshamnar. En heldag på Chalmers 
genomfördes under 2018 på detta tema. 

GODA EXEMPEL 
Hållbar användning av vattenmiljöer 

Miljöanpassa 
fritidsbåts-

användningen 
(V8a–e) 

Främja 
miljömålsarbetet 

inomföreningslivet 
(BK10) 



 
   

    
      

      
   

  
 

      
  

 

 

  
  

      
         

  

GODA EX EMPEL  
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap 

VEM 
Ale kommun 

VAD 
Använder målbilderna i skogsbruksplan 
och omsätter dem i praktiska åtgärder. 

Varje åtgärd planeras noggrant och hänsyn 
tas till vatten- och kulturmiljöer, 

naturvärdesträd, värdefulla kantzoner och 
känsliga biotoper. 

VEM 

Skövde kommun 

VAD 
Ett traktdirektiv upprättas för varje åtgärd. 

I samband med upprättandet hämtas 
riktlinjer från målbilderna. 

Bedriva 
skogsbruket 

i kommunala skogar 
utifrån målbilder 

(SO5b) 

”Målbilderna har tagits fram gemensamt av skogssektorn 
och syftar till att främja ett hållbart och hänsynstagande 
skogsbruk. Skogsstyrelsen håller ihop arbetet”. 



GODA EXEMPEL  
Hållbar brukande av skog och odlingslandskap 

Följande kommuner använder 
Bengtsfors 

Åmål naturvårdsdatabaser och/eller naturvårdsplaner: 
Strömstad Dals-Ed Använda 

Gullspång GIS-baserade 
Tanum naturvårds-

Mellerud 
Färgelanda Töreboda databaser 

Mariestad Karlsborg 

Munkedal Ta fram (SO16a ) Vänersborg Götene 

Lidköping och inarbeta Skövde 
Uddevalla Tibro 

Skara 

Sotenäs 

naturvårdsplaner Lysekil Grästorp 

Vara 
Hjo i fysisk planering Trollhättan Orust Essunga 

Falköping (SO16b) TidaholmLilla 
Stenung- EdetTjörn sund 

Herrljunga 
Ale Vårgårda 

AlingsåsKungälv 

Lerum 
UlricehamnGöteborg 

BoråsPartille Bolle-
bygd 

Öckerö 

Härryda ”Den fysiska planeringen i länets kommuner kan ha stor 
Mölndal påverkan på grön infrastruktur, ekosystemtjänster och biologisk 

Tranemo 
mångfald. Det är därför viktigt att naturvårdsplaner ingår som 
en självklar del i kommunernas översiktsplanering.” 

Mark Svenljunga 



   
      

    
      

  

     
    

  
   

     
     

  

    
       

        
         

 

        
        
   

  

         
        

    

 
   

 
   

 

Världskulturmuseet, Universeum, Den Globala 
Skolan och Göteborg Centrum för hållbar 
utveckling (GMV) genomför tillsammans en 
fortbildningsserie för lärare i FN:s globala 
hållbarhetsmål Agenda 2030. 

Vid fortbildningarna håller forskare från 
Chalmers och Göteborgs universitet 
inspirerande föreläsningar om målen. 
Pedagoger från Universeum och 
Världskulturmuseet leder workshopar om hur 
man kan arbeta vidare med målen i skolan. 

Lärarfortbildning i Agenda 2030 Hållbar utveckling på 
Världskulturmuseet 

På Världskulturmuseet erbjuds skolprogram för 
klasser från förskola till vuxenutbildning och SFI. 

Programmen utgår från de utställningar som finns på 
museet och som på olika sätt knyter an till hållbar 
utveckling. 

En del av programmen, främst för elever i högstadiet 
och uppåt är hållbarhetstemat mer uttalat och berör 
frågor om demokrati, gränser, konflikter, hållbar 
konsumtion osv. 

För de yngre ligger mycket fokus på den sociala 
hållbarheten, vikten av att ta hand om varandra och 
om jorden vi delar. 

GODA EXEMPEL  
God boendemiljö och hållbar konsumtion 

Utbilda och 
lära för hållbar 

utveckling 
(BK8a-e) 



       
     

      

        
     

      
      

      
 

      
       
      

  

        
       

 

 
   

 
   

 

Stenungsund kommun 
I många ämnen finns hållbar utveckling integrerat i 
undervisningen. I bildkurser sker praktiskt arbete 
kring att använda miljövänliga produkter och 
återvinning. 

Som en del i samhällskunskapen deltar eleverna varje 
år i ett FN-rollspel med olika hållbarhetsteman. 

På Barn- och fritidsprogrammet jobbas det mycket 
med de globala målen och mänskliga rättigheterna, 
exempelvis på Nösnäsgymnasiet som är en 
Amnestyskola. 

Miljöförvaltningen samordnar ett nätverk med stadens 
förvaltningar med fokus på hållbar utveckling i 
förskola/skola där exempelvis pedagogisk odling och 
lärande hållbara måltider ingår. 

Totalt arbetar 22 förskolor och 14 grundskolor med 
Lärande i hållbara måltider och 24 grundskolor arbetar 
med pedagogiska odlingsträdgårdar. 

Göteborgs Stad 

GODA EXEMPEL  
God boendemiljö och hållbar konsumtion 

Utbilda och 
lära för hållbar 

utveckling 
(BK8a-e) 



        
  

 

   
   

  

 

 
   

      
     

        
     

    

      
      

  

      
   

      

 
   

 

Högskolan har sett över inom vilka delar av 
sjuksköterskeutbildningen som hållbarhets-
perspektivet kan inkluderas. 

Inom ekologisk hållbarhet planeras moment om 
miljöledning i sjukvården, miljöetik samt 
avfallshantering, kemikaliehantering och 
miljömedvetna materialval i vården. 

Högskolan Väst 

GODA EXEMPEL  
God boendemiljö och hållbar konsumtion 

Högskolan Skövde 

Stort fokus i utvecklingsplanen, där valt temat 
digitalisering för hållbar utveckling. Genom att 
utbilda, sätta mål och följa upp inom ramen för 
kvalitetssystemet kommer integreringen av hållbar 
utveckling vara klar år 2022. 

Redan idag har över hälften av 
utbildningsprogrammen ett lokalt mål som rör temat 
hållbar utveckling. 

För att synliggöra högskolans arbete med 
digitalisering för hållbar utveckling genomförs flera 
öppna seminarier under 2019 och 2020. 

Utbilda och 
lära för hållbar 

utveckling 
(BK8a-e) 



 
        

      
   

    
   

  
      

  
    

  
   

     
   

GODA EXEMPEL  
B8Kb – Utbilda barn och unga på för- , grund- och gymnasieskolor i hållbar utveckling 

Kommuner med skolor som har utmärkelsen 
”Skola för hållbar utveckling” 

Antalet skolor i länet med utmärkelsen 
”Skola för hållbar utveckling”: 

Förskolor 16 st 
(Lidköping 7, Göteborg 3, Kungälv 3, Gullspång 2, Uddevalla 1) 

Grundskolor 12 st 
(Lidköping 4, Gullspång 3, Kungälv 3, Mölndal 2) 

Gymnasieskolor 3 st 
(Skövde 1, Mariestad, 1 Alingsås 1) 

Antal skolor i länet med ”grön flagg”: 
410 skolor i Västra Götaland 
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