
Välkomna till Knivstakonferensen: 
Uppsala läns miljö- och klimatkonferens

13.00 Inledning om aktuella miljöfrågor i länet Göran Enander, landshövding Uppsala län

13.15 Hur kan näringslivet bidra till hållbar samhällsutveckling Anna Borg, VD Vattenfall
Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut för hållbar energi, i det större perspektivet och för 
Uppsala län: Vattenfalls närvaro i länet är omfattande: från kärnkraft och vattenkraft till elnätsägare,
fjärrvärmeverksamhet och forskning och utveckling.

14.00 Frågor och diskussion

14.25 Paus

14.30 Utmaningar och möjligheter för hållbar vattenanvändning i Uppsala län
Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

15.00 Miljöanpassning av vattenkraft i Uppsala län Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP)
Åsa Norling Staland, samordnare NAP och Daniel Melin, expert vattenkraft, bägge vid Länsstyrelsen i Uppsala län

15.15 Frågor och diskussion

15.30 Paus

15.40 Rovdjur – utmaningar och möjligheter Sebastian Olofsson, rovdjursexpert vid Länsstyrelsen i Uppsala län
Rovdjur är en del av den biologiska mångfalden, hur ser utvecklingen ut i Uppsala län och vart ska vi? 

16.10 Frågor och diskussion

16.25 Sammanfattning och avslutning Göran Enander, landshövding Uppsala län



Uppsala län 
2021

Aktuella frågor under 2021

➢ Färdplan för ett hållbart län

➢ Klimat och energistrategiska frågor som effektfrågan 
och regeringsuppdrag klimat

➢ Nationell plan för omprövning av vattenkraft

➢ Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (remiss)

➢ Bilda nya naturreservat



Färdplan för ett hållbart län

➢ Åtgärdsprogram Minskad klimatpåverkan:

Hållbarhetslöften startade 2019

➢ Åtgärdsprogram Biologisk mångfald och ekosystem:

Hållbarhetslöften startade 2020

➢ Åtgärdsprogram Vatten startas upp 2021 

med utgångspunkt från bl. a.

- Regional vattenförsörjningsplan

- Handlingsplan för klimatanpassning

- Ev. andra förankrade planer och program

Hållbarhetslöften ceremoni 3 december 2021



Regeringsuppdrag 
klimat

Regeringsuppdrag klimat 

Underlag inför nästa klimatpolitiska 
handlingsplan.

Ta fram underlag med analyser och förslag 
till styrmedel och andra åtgärder som bidrar 
till en lokal och regional klimatomställning 
i hela landet.

Redovisas senast den 15 september 2022, 
då också remittera till berörda instanser.



13.15 Hur kan näringslivet bidra till hållbar samhällsutveckling

Anna Borg, VD Vattenfall

Hur ser utmaningarna och möjligheterna ut för hållbar energi, i det större 

perspektivet och för Uppsala län? Vattenfalls närvaro i länet är omfattande: från 

kärnkraft och vattenkraft till elnätsägare, fjärrvärmeverksamhet och forskning och 

utveckling.

14.00 Frågor och diskussion

14.25 Paus 5 min



14.30 Utmaningar och möjligheter för hållbar vattenanvändning i Uppsala län
HAV arbetar för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av sjöar, vattendrag, hav 
och fiskresurserna. 

Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten

15.00 Miljöanpassning av vattenkraft i Uppsala län 
Nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraften (NAP)
Åsa Norling Staland, samordnare NAP, Länsstyrelsen i Uppsala län 
Daniel Melin, expert vattenkraft, Länsstyrelsen i Uppsala län

15.15 Frågor och diskussion

15.30 Paus



15.40 Rovdjur – utmaningar och möjligheter 

Sebastian Olofsson, rovdjursexpert vid Länsstyrelsen i Uppsala län

Rovdjur är en del av den biologiska mångfalden, hur ser utvecklingen ut i Uppsala län och 
vart ska vi? 

16.10 Frågor och diskussion

16.25 Sammanfattning och avslutning Göran Enander, landshövding Uppsala län


