
Så når vi miljömålen  
i Jämtlands län 
Insatser 2019

Sverige har 16 nationella miljömål, varav Jämtlands 
län prioriterar sju. Här redovisas en del av de konkreta 
insatser som kommer utföras under året.

Senast uppdaterad: maj 2019
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Ett gemensamt åtgärdsprogram 2017–2020

På regional nivå är det Läns styrelsen som samordnar miljömåls
arbetet, tar fram läns gemensamma åtgärdsprogram samt följer 
upp utveckling och måluppfyllelse för de nationella målen. 

Under 2016 antogs ett nytt miljömålsprogram med förslag 
på åtgärder för såväl myndigheter som näringsliv och andra 
organisationer. Programmet prioriterar sju av de 16 miljömålen 
och har arbetats fram i samverkan med över 40 organisationer.

Handlingsplanen för 2019

Under 2019 arbetar Länsstyrelsen, Region Jämtland 
Härjedalen, kommunerna och Skogsstyrelsen med ett stort 
antal insatser. I denna broschyr presenteras ett urval av de 
satsningar som genomförs under 2019 som vi anser vara extra 
viktiga.  Åtgärderna ligger i linje med våra uppdrag, men vi vill 
visa upp dem som inspiration för alla andra viktiga aktörer i länet

Åtgärderna kommer att följas upp i höst samtidigt som en ny 
handlingsplan tas fram för kommande år.

Globala hållbarhetsmål och svenska miljömål

Sveriges riksdag har som mål att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta 
berör alla och förutsätter insatser från hela samhället – såväl 
offentlig förvaltning och näringsliv som organisationer och 
enskilda. 

Det svenska miljömålsarbetet bidrar också i arbetet till att nå de 
nya globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030målen.
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Klimatrådet
Länsstyrelsen, Region Jämtland 
Härjedalen, kommunerna, m fl

Länsstyrelsen och Region Jämtland 
Härjedalen fortsätter att driva 
Klimatråd Jämtlands län i samverkan 
med de cirka 50 aktörer som deltar 
i rådet.

Nya klimatstrategier
Länsstyrelsen, Region Jämtland 
Härjedalen, kommuner

Under 2018–2019 revideras 
länets energi och klimatstrategi. 
Utgångspunkten är de nationella 
energi och klimatmålen, med fokus 
på länets koldioxidbudget.

Fossilbränslefritt VM
Länsstyrelsen, Region Jämtland 
Härjedalen, Åre och Östersunds 
kommuner, VM-arrangörerna

Vinterns VM i Åre och Östersund 
var bra tillfällen att genomföra 
investeringar och visa upp teknik 
som bidrar till länets målbild om att 
2030 vara en fossilbränslefri region.

Klimatseminarier 
Länsstyrelsen, Region Jämtland 
Härjedalen, Östersunds kommun, 
med flera 

Två större klimatkonferenser 
arrangeras i Östersund – dels en 
om ekonomiska risker i ett förändrat 
klimat, dels Klimatseminariet med 
syfte att ge kraft för att nå målet 
Fossilbränslefritt 2030.
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Utvärdering av miljö
gifter i vatten och fisk 
Länsstyrelsen 

Under 2018 analyserades vatten 
och fisk på miljögifter i ett antal 
sjöar/vattendrag. Resultaten 
kommer att utvärderas och bland 
annat användas som underlag till 
statusklassningen som genomförs 
under 2019.

Giftfri förskola
Kommunerna 

Flera kommuner arbetar med 
handlingsplan för giftfri förskola.

Föreläsningar om 
ekonomi, konsumtion 
och giftfri vardag
Länsstyrelsen, Östersunds 
kommun

Föreläsningar med olika teman inom 
cirkulär ekonomi, hållbar konsumtion 
och giftfri vardag för att ge ökad 
kunskap och inspiration till bland 
annat ökad återanvändning av 
material.

Förorenade områden
Länsstyrelsen, kommunerna 

Tillsyn över riskklass 1områden och 
prioriterade objekt. Fortsatt arbete 
med åtgärdsprojekt som exempelvis 
Hissmofors, Östersunds gasverk, 
Järpen och Storsjö Strand.
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Framtagande av 
gemensam målbild
Länsstyrelsen, kommunerna 

Under året påbörjas en diskussion 
med kommunerna och Region 
Jämtland Härjedalen kring en 
gemensam målbild av vad en 
god bebyggd miljö innebär och 
vilka analyser och indikatorer som 
behöver tas fram för att kunna följa 
upp utvecklingen.

Kommunala 
anpassnings planer
Kommunerna, Länsstyrelsen

Under året antas en 
klimatanpassningsplan i 
Strömsunds kommun medan 
resterande kommuner är i 
startfasen med att etablera 
tvärsektoriella arbetsgrupper för 
klimatanpassningsarbetet. Arbetet 
under 2019 ska, med stöd av 
länsstyrelsen, ske genom dialog 
med samtliga kommuner och 
politiker i länet.

Kulturmiljöer i ett 
förändrat klimat
Länsstyrelsen med flera

Genomföra workshops, seminarium 
och restvärderäddning för kulturarv 
under 2019.



Utveckla 
samverkansformer för 
kulturmiljöarbetet
Länsstyrelsen, Region Jämtland 
Härjedalen 

Se över möjligheter till 
samfinansieringen av 
kulturmiljöprojekt. Medverka i Kultur 
Z. Stödja lokala initiativ för ett 
bredare kulturmiljöarbete.

Arbete med 
kulturmiljöer
Åre kommun 

I samarbete med föreningar 
och destinationsbolag förbättra 
information och marknadsföring 
av kulturhistoriska miljöer och 
besöksmål. 
I samarbete med Jamtli och 
föreningar Arbeta för ökad 
tillgänglighet vid kulturhistoriska 
miljöer och besöksmål samt 
utveckla pedagogisk och publik 
verksamhetför barn och unga. 
Samordna ett lokalt nätverk 
inom kulturmiljöområdet för 
och främja samarbete och 
erfarenhets och kunskapsutbyte 
mellan hembygdsföreningar, 
intresseföreningar, myndigheter och 
andra aktörer.
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Vattensystemplaner
Länsstyrelsen 

För alla 21 vattensystem i länet ska 
en åtgärdsplan tas fram där
åtgärdsinsatser prioriteras. I år
ska den generella planen samt 
ett antal specifika planer för olika 
vattensystem tas fram.

Restaurering av 
vattendrag 
Länsstyrelsen 

Totalt 28 åtgärder är planerade för 
året. Restaurering av vattendrag 
som påverkats av flottning, det vill 
säga bland annat utläggning av 
block, sten och lekgrus, öppnande 
av sidoåror samt åtgärder för att ta 
bort vandringshinder.
Under året ska också tre större 
ansökningar om ytterligare medel 
för restaurering slutföras.

Tillsyn av dammar 
och omprövning av 
vattenkraft
Länsstyrelsen 

Riktad tillsyn på ett antal dammar
och vattenkraftverk, prioriterade
efter vattensystemplaner, för att
uppnå miljökvalitetsnormerna. 
Information om hur processerna 
ska gå till kommer att spridas till 
aktörerna inom området och till 
allmänheten.



Fortsatt satsning på 
övervakning
Länsstyrelsen 

Dialog med kommunerna om 
provtagning, analyser och 
nivåmätningar vid vattentäkter.

Enskilda 
dricksvattenbrunnar
Länsstyrelsen 

Informationsinsats med syfte att öka 
dataunderlag och kunskapen kring 
vattenkvaliteten i enskilda 
dricksvattenbrunnar.

Vattenskydd 
Länsstyrelsen, kommunerna 

Arbete med att fastställa nya och 
reviderade vattenskyddsområden 
utifrån förslag från kommunerna.

VAstrategisk 
planering och arbete
Länsstyrelsen, kommunerna

Kartunderlag från den regionala 
vattenförsörjningsplanen kommer att 
skickas ut till kommunerna som stöd 
i arbetet med VAplanering.
Påbörjad uppdatering av den 
regionala vattenförsörjningsplanen.
Åtgärda brister på enskilda avlopp 
(Strömsund) och byggande av 
nya reninsgverk samt tillsyn av 
dagvattenanläggningar (Åre).



Levande skogar
Forum för Levande 
skogar
Skogsstyrelsen 

Forumet leds av skogsstyrelsen och 
nätverket träffas 12 gånger per 
år i fält med syftet att sprida goda 
exempel på hållbart skogsbruk. 
Forumet är öppet för nya aktörer 
och 2019 är Holmen värd för träffen.

Arbetet med grön 
infrastruktur
Länsstyrelsen i samverkan med 
aktörer 

Fastställa handlingsplanen samt 
testa arbetssätt för att tillsammans 
med större aktörer börja arbeta i 
några av värdetrakterna.

Skötsel av områden 
och av hotade arter 
utanför skyddade 
områden
Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bildar naturreservat 
och sköter skyddade naturområden, 
till exempel genom naturvårds
bränningar, slåtter och restaurering 
av naturtyper. Flera hotade arter 
lever utanför skyddade områden och 
dessa gynnas, bland annat genom 
skötsel, restaurering och rådgivning 
till markägare.



Formellt skydd
Länsstyrelsen 

Målsättningen är att formellt skydda
20 nya områden under 2019.

Inventering 
Länsstyrelsen 

Inventering av kalkbarrskogar och 
fjällnära skogar samt inventeringar 
av olika arter för att binda samman 
trakter med värdefull natur i länet.

Insatser för ökad 
kulturmiljöhänsyn 
inom skogsbruket
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen 

Upparbetat nya rutiner 
för handläggning av 
avverkningsärenden. Genomföra 
forn och kulturminnesinventering 
i brandområden från sommarens 
bränder 2018. Medverka i SKÅNK.



Jordbrukar och 
företagsstöd
Länsstyrelsen 

Det förväntas komma in cirka 1 250 
ansökningar om EUjordbrukarstöd 
och ersättningar 2019. Ungefär 
300 miljoner kronor betalas ut i 
jordbrukarstöd och ersättningar.

Kompetensutveckling 
och rådgivning
Länsstyrelsen 

Inom Landsbygdsprogrammet
finns möjlighet till rådgivning och 
kompentensutveckling för
lantbrukare, servicegivare och andra 
förtagare på landsbygden. Inför 
2019 finns en ny satsning på tema 
natur och kulturturism.

Handlingsplan för 
regional mat och 
livsmedelsstrategi 
Region Jämtland Härjedalen, 
Länsstyrelsen med flera 

En handlingsplan tas fram för 
att den regionala mat och 
livsmedelsstrategin ska få 
genomslag i länet.



E
tt rikt odlingslandskap

EU:s gemensamma 
jordbruks och lands
bygdspolitik efter 2020
Länsstyrelsen i samverkan med 
LRF och länets kommuner 

Arbete pågår på EUnivå för att 
forma EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik, GJP, efter 2020. 
Sverige deltar aktivt i arbetet och 
planerar för hur jordbrukspolitiken 
får genomslag på nationell nivå. Ett 
förslag på Landsbygdsprogrammet 
efter 2020 tas fram.

Studieresor till 
jordbruksföretag
Länsstyrelsen i samverkan med 
LRF och länets kommuner 

Studiebesök på olika 
jordbruksföretag i länet.  Besöken 
anordnas av länsstyrelsen där vissa 
tillfällen anordnas i samverkan med 
kommunerna och LRF.

Samverkan kring 
odlingslandskapets 
marker och värden
Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bildar en intern 
tvärsektoriell ”gräsmarksgrupp” 
i syfte att öka kunskaper, utbyta 
erfarenheter samt samordna 
insatser kring odlingslandskapets 
marker och värden.
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Nationalsparks
processen Vålådalen
SylarnaHelags
Tåssåsens/Mittådalens/
Handölsdalens samebyar, 
Sametinget, Naturvårdsverket,  
Länsstyrelsen, Åre kommun, 
Bergs kommun, Jämtland 
Härjedalen Turism 

Fortsätta se över förutsättningarna 
för att skydda miljön i området 
VålådalenSylarnaHelags, även 
om Naturvårdsverket formellt har 
avslutat nationalparksprocessen. 
Genomföra forn och 
kulturminnesinventering i det forna 
utredningsområdet.

Information om 
och tillsyn av 
terrängkörning
Länsstyrelsen, polisen 

Länets regleringsområden för 
terrängkörning och skoterleder 
på statens mark kommer att 
göras tillgängliga digitalt för 
allmänheten. Tillsynskampanjer av 
snöskoterkörning genomförs i fjällen 
i samarbete med polisen.



Hållbara leder i fjällen
Länsstyrelsen, kommuner 

Fortsatt arbete med att utveckla 
hållbara leder. Bland annat 
Vålådalens naturreservat, där högt 
besökstryck och medföljande 
slitage medför skador och störning 
på skyddade känsliga naturvärden.

Felles Fjellrev
Länsstyrelsen, kommuner

Projektet är ett gränsöverskridande 
förvaltningssamarbete mellan 
forskning och myndigheter 
inom Sverige och Norge som 
syftar till att bevara och stärka 
fjällrävspopulationen i vår 
gemensamma fjällkedja. Arbetet 
omfattar konkreta stödinsatser 
i fjällområdet och riktade 
informationssatsningar.

Miljöövervakning
Länsstyrelsen

Inom fjällområdet pågår övervakning 
av fjällfåglar, smågnagare och 
fjällvegetation. Vidare pågår även 
övervakning av luft och nedfall av 
luftburna föroreningar, sjöar och 
vattendrag samt effekt av pågående 
klimatförändringar.
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Postadress: 831 86 Östersund
Besöksadress: Residensgränd 7

Telefon: 010225 30 00
jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland


