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Beslut om regionala miljömål 2015-2020
Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen beslutar att som nya regionala miljömål för Västernorrlands
län anta generationsmålet och de nationella miljökvalitetsmålen med
tillhörande preciseringar samt av regeringen hittills beslutade etappmål.
Eventuellt tillkommande etappmål och preciseringar som beslutas på
nationell nivå kommer per automatik att även gälla Västernorrlands län.
Undantag görs för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö som inte berör
Västernorrlands län. Länets sedan tidigare beslutade mål om
geologisk mångfald utgår som ett regionalt profilmål. Tidigare
beslut om regionala miljömål upphör härmed att gälla (dnr 501-7425-06).
Miljökvalitetsmålet Levande skogar fastställs separat av Skogsstyrelsen och
kan därefter antas av länsstyrelsens styrgrupp.

Beskrivning av ärendet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna
över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att
orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. År 1999
antog riksdagen femton nationella miljökvalitetsmål med delmål för att ställa
om Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle. År 2005 beslutade riksdagen
om ett sextonde miljökvalitetsmål med ändringar och kompletteringar av
delmålen. Regionala miljömål för Västernorrlands län beslutades år 2003
och reviderades 2007.
Efter en översyn av miljömålssystemet beslutade regeringen i juni 2010 om
en ny miljömålsstruktur:


Det övergripande generationsmålet anger inriktningen för den
samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att
miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
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Sexton nationella miljökvalitetsmål med preciseringar anger det tillstånd
i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.
Etappmål anger en önskad samhällsomställning och steg på vägen för att
nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål. Etappmålen
ersätter de tidigare delmålen.

Den 26 april 2012 fastställde regeringen nya preciseringar för
miljökvalitetsmålen samt etappmål för ett antal områden. Ytterligare
etappmål tillkommer allt eftersom. Information om Sveriges miljömål finns
på www.miljomal.se
De förändringar av miljömålsstrukturen som har genomförts nationellt
föranleder även en anpassning av miljömålen på regional nivå. Genom detta
förtydligas att det övergripande generationsmålet, nationella etappmål och
miljökvalitetsmålen med preciseringar framöver ska vara vägledande för det
regionala miljöarbetet och det miljötillstånd som ska uppnås i länet.
Härigenom uppnås större enhetlighet i miljömålsstrukturen och
uppföljningen av densamma.
I de rekommendationer som RUS (Regional Utveckling och Samverkan i
miljömålssystemet) fastställde under 2012 framgår att Länsstyrelserna
uppmanas kommunicera ut de nationella miljömål som rör länet. Detta gäller
generationsmålet, miljökvalitetsmålen med dess preciseringar och etappmål.
Vid behov kan länsstyrelserna ta fram regionala anpassningar av de
nationella miljökvalitetsmålens preciseringar och etappmålen. De nationella
miljömål som har betydelse för länet och de regionala anpassningarna av
dessa benämns tillsammans ”miljömålen för länet” eller ”regionala
miljömål”. Huvudfokus i arbetet ska ligga på åtgärdsprogrammen, som bör
tas fram i bred samverkan inom länen.
Skogsstyrelsen, som ansvarar för miljömålet Levande skogar, är positiva till
att Västernorrlands miljömål anpassas till rekommendationerna från RUS.

Remiss av förslag till beslut
Den 2 februari 2015 skickade Länsstyrelsen Västernorrland ut ett förslag till
beslut om nya regionala miljömål på remiss. Antalet remissinstanser uppgick
till 70. Miljömålssamordnaren har därutöver informerat om remissen på
bland annat SEKOM Y-möten respektive Länspartnerskapets möte den 27
februari. En sammanställning av remissvaren och med Länsstyrelsens
överväganden och slutsatser framgår av bilaga.
Som sista dag för remissen angavs den 30 april 2015, vilket gav en remisstid
på ca tre månader. Remissynpunkterna har behandlats i länsstyrelsens
miljömålssekretariat respektive styrgrupp för miljömålsarbetet.
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Skäl till länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen är ansvarig myndighet för miljömålsarbetet på regional nivå
med uppdrag att följa upp miljötillståndet i länet och verka för att
miljömålen nås. Regionala miljömål för Västernorrland antogs år 2003 och
reviderades 2007. Sedan dess har flera delmål löpt ut och målen behöver
revideras. Det nuvarande regionala upplägget med miljömålen
överensstämmer inte med den nationellt beslutade miljömålsstrukturen.
Samtidigt har länsstyrelserna nu ett ännu tydligare ansvar att ta fram
regionala åtgärdsprogram och driva det regionala åtgärdsarbetet framåt. För
att kunna göra detta krävs att det finns en aktuell och tydlig målbild att utgå
från. I och med att länsstyrelsen nu antar de nationella miljökvalitetsmålen
som länets regionala mål, underlättas uppföljning och vi får en tydligare och
aktuell målstruktur som är lättare att följa upp och kommunicera.
Denna målstruktur kommer länsstyrelsen att utgå från i det fortsatta
åtgärdsarbetet med miljökvalitetsmålen. Utifrån regionala behov ska
lämpliga åtgärder och aktiviteter som knyter an till beslutade regionala mål
identifieras. Det är en process som kommer att pågå under 2015 och framåt.
I och med detta beslut kommer det regionala profilmålet Geologisk mångfald
att avskrivas. Några av geologimålets länsmål (delmål) har löpt ut och är i
vissa fall inaktuella i sin nuvarande skrivning, samtidigt som vissa av dem
var delvis eller helt uppfyllda idag. Ett av länsmålen har numera både en
motsvarande precisering och indikator under miljömålet Grundvatten av god
kvalitet. Länsstyrelsen bedömer att en mer framkomlig väg är att värna de
geologiska aspekterna inom ramen för arbetet med övriga miljömål, särskilt
Grundvatten av god kvalitet.
Länsstyrelsen gör sammantaget bedömningen att arbetet med mål och
aktiviteter förutsätter en rimlig ambitionsnivå utifrån befintliga resurser.
Arbetet bör fokuseras på att ytterligare förankra miljömålen i befintliga
åtgärdsprogram och identifiera luckor där ytterligare åtgärder och aktiviteter
behövs för att åstadkomma ökad måluppfyllelse.

Sten-Olov Altin
Länsråd
Länsstyrelsen Västernorrland
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