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I denna sammanställning finns åtgärderna i ”Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020” där 
intresseorganisationer och ideella organisationer föreslås som aktör. Syftet 
med sammanställningen är att underlätta arbetet med åtgärderna  
 
Observera att åtgärderna nedan är de där intresseorganisationer och 
ideella organisationer föreslås som aktörer. Åtgärdsarbete är öppet även 
för andra åtgärder vid intresse. Intresseorganisationer och ideella 
organisationer kan även påverkas av andra aktörers åtgärdsarbete. Hela 
åtgärdsprogrammet med alla åtgärder finner du på 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/miljomal 
 

 

 

 

 

Åtgärder inom utmaningen  
MINSKAD KLIMATPÅVERKAN OCH REN 
LUFT 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

KL1 Minska exponeringen för höga halter av partiklar 
från vägtrafik i tätorter 
a) Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator 
människor är mest exponerade för partikelhalter som 
överskrider miljömålets precisering. 
b) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av 
partiklar på belastade gator och stråk, t.ex. åtgärder 
för en minskad vägtrafik, fysisk planering för ett 
transporteffektivt samhälle, införande av miljözoner 
eller dubbdäcksförbud, gå över till vägbeläggning med 
låga partikelemissioner, dammbindning samt 
regelbunden sopning av gatorna under vårvintern. 

Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 1 Hållbara transporter. 

Länsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 
Kommunerna (a) 
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (a) 
Luft i Väst (a) 
Trafikverket (b) 
Länsstyrelsen (b) 

 

KL3 Minska industriernas utsläpp av flyktiga organiska 
ämnen (VOC) 
a) Genom tillsyn och prövning fortsätta arbetet med 
att minska industriernas utsläpp av VOC. 
b) Fördjupad kartläggning av olika typer av VOC-
utsläpp från industrin, deras bidrag till VOC-halterna i 
Göteborg samt bidraget till den regionala 
ozonbildningen. Syftet är att kunna identifiera 
effekterna av utsläppen på människors hälsa och miljö, 
samt identifiera de industrikällor som är viktigast att 
åtgärda och att identifiera de platser där påverkan är 
somstörst som underlag till fysisk planering samt 
prövning och tillsyn. 

Koppling till åtgärd KL4 Minska utsläppen av lösningsmedel från 
hushåll. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b) 
Verksamhetsutövare (a) 
Kommuner (a) 
Berörda medlemmar 
med VOC-utsläpp i 
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b) 

 



KL5 Minska exponeringen för höga halter kvävedioxid 
i stadsluften 
a) Följa upp att beslutade åtgärder i det reviderade 
åtgärdsprogrammet för kvävedioxid i 
Göteborgsregionen för att klara miljökvalitetsnormer 
(MKN) har genomförts. 
b) Sammanställa i vilka tätorter och på vilka gator 
människor är mest exponerade för 
kvävedioxidhalter som överskrider miljömålets 
precisering. 
c) Genomföra åtgärder för att minska höga halter av 
kvävedioxid genom att på dessa gator och stråk, t.ex. 
åtgärder för minskad vägtrafik särskilt tung trafik, 
fysisk planering för ett transporteffektivt samhälle, 
införande av miljözoner, ställa krav på arbetsmaskiner 
vid upphandling, uppmuntra övergång från diesel- och 
bensindrift till fordonsgas och elektrifierade 
transporter. 

Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 1 Hållbara transporter. 

Länsstyrelsen (a,b) 
Kommuner (c) 
Göteborgs stad (a) 
Mölndals stad (a) 
Trafikverket (a) 
Västtrafik (a) 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund (a) 
Västra Götalandsregionen 
(a) 
Kommunerna (b) 
Göteborgsregionens 
luftvårdsförbund (b) 
Luft i väst (b) 
Trafikverket (c) 
Länsstyrelsen (c) 

 

Klimat2030- Västra Götaland ställer om 
 

  

Genomförandet av Klimat 2030 kommer innebära 
kraftsamlingar inom respektive. fokusområde och dess 
satsningar. Detaljer om åtgärder och förslag på aktörer 
tas fram löpande och hittas på www.klimat2030.se . 

Ideella organisationer, 
m.fl. 

 

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR 
ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

V1 Skydda värdefulla sjöar och vattendrag 
Skydda och restaurera sjöar och vattendrag som har 
värdefulla natur- och kulturmiljöer. 

Kopplar till andra åtgärder om skydd av naturområden såsom V14 (marina 
skyddade områden), V21 och V28 (skydd av dricksvattenförsörjningen), SO3 
Skydda värdefulla våtmarksområden och SO4 Skydda värdefulla 
skogsområden. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
Markägare 
Verksamhetsutövare 
Ideella organisationer 

 

V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner 
a) Inkludera ekologiska kantzoner i kommunala planer som 

betydelsefulla ekosystemtjänster. 
b) Informera om kantzoners ekologiska betydelse. 

Kopplar till prioriterade områden i åtgärd SO18 Bevara och stärka grön 

infrastruktur i hela landskapet, samt åtgärd V40 (åtgärd 4 för Skogsstyrelsen i 
Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) samt 
regional handlingsplan för klimatanpassning. 

Kommunerna (a) 
Länsstyrelsen (b) 
Skogsstyrelsen (b) 
Markägare (a, b) 
Ideella organisationer (a,b) 

 

V8 Miljöanpassa fritidsbåtsanvändningen 
Öka möjligheten till ett miljöanpassat båtliv genom att: 
a) erbjuda toatömning (sugtömning) för fritidsbåtar 
b) erbjuda fler möjlighet att nyttja båtbottentvätt samt 

säkerställa funktionen av befintliga reningsanläggningar c) 

Småbåtshamnar (a-e) 
Kommuner (a-e) 
Näringsliv (d, e) 
Småbåtsägare (e) 
Länsstyrelsen (b) 
Intresseorganisationer 

 

http://www.klimat2030.se/


erbjuda fler båtramper samt båtförvaring på land under 
sommarsäsong 

d) erbjuda tankning från pump av alkylatbensin och 
elladdning av motorer 

e) skrota uttjänta fritidsbåtar. 

Kopplar till åtgärd V5 Genomföra regionalt program för efterbehandling av 
förorenade områden. 

Ideella organisationer 

V9 Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten 
Bedriva fisketillsyn på fritids- och yrkesfiske i sjöar, 
vattendrag och kustvattenområdet samt verka för 
regelförändringar. 

Kopplar till åtgärd V10 Ta fram och genomföra fiskevårds- och 
fiskförvaltningsplaner. 

Länsstyrelsen 
Fiskevårdsområden 
Fiskevårdsområdesföreningar 
Fiskerättsinnehavare 
Sjöpolisen 
Kustbevakningen 

 

V10 Ta fram och genomföra fiskevårds- och 
fiskförvaltningsplaner 
a) Ta fram en förvaltningsplan för Vänerlax. 
b) Arbeta aktivt med fiskevård och förvaltning, exempelvis 

genom att ta fram fler fiskevårdsplaner samt genomföra 
åtgärder i befintliga planer. 

Kopplar till åtgärd V9 Bedriva fisketillsyn vid kust- och inlandsvatten. 

Länsstyrelsen (a) 
Fiskevårdsområdesföreningar 
(b) 
Länsstyrelsen i Värmlands län 
(a) 
Kommunerna (b) 
Länsstyrelsen (b) 

 

God havsmiljö 2020: 
Marin strategi för Nordsjön och 
Östersjön – Del 4: Åtgärdsprogram för 
havsmiljön 
(Hela åtgärdsprogrammet finns på 
www.havochvatten.se) 

Huvudaktör 
Medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

 Ideella organisationer såsom 
vattenråd har stor betydelse i 
åtgärdsarbetet även om de 
inte har att lagligt krav för 
genomförandet. 

 

Förvaltningsplan 2016–2021 
Västerhavets och Södra Östersjöns 
vattendistrikt – Del 4: Åtgärdsprogram 
2016–2021 
(Hela åtgärdsprogrammen finns på 
www.vattenmyndigheterna.se) 

Huvudaktör 
Medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

 
Ideella organisationer såsom 
vattenråd har stor betydelse i 
åtgärdsarbetet även om de 
inte har att lagligt krav för 
genomförandet. 

 

http://www.havochvatten.se/
http://www.vattenmyndigheterna.se/


Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART 
BRUKANDE AV SKOG OCH 
ODLINGSLANDSKAP 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr 
a) Erbjuda strandängsträffar till olika målgrupper. 
b) Erbjuda riktad rådgivning med goda exempel till 

markägare och andra målgrupper. 

Kopplar till åtgärd SO2 Upprätta ett nätverk för skötseln av blöta strandängar 
och rikkärr, SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet samt 
SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Lantbrukare 
och deras organisationer 
Markägare, inklusive 
kommuner 
Västkuststiftelsen 

 

SO4 Skydda värdefulla skogsområden 
a) Skydda värdefulla skogsområden utifrån strategin för 

skydd av skog. 
b) Ta fram en regional strategi för formellt skydd av skog. 
c) Skydda värdefulla skogsområden genom frivilliga 

avsättningar. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter samt 
SO12 Utveckla dialogverktyg om 
markanvändning. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Skogsstyrelsen (a, b) 
Skogsägare (c) 
Kommunerna (a) 
Skogsbolag, 
skogsägarföreningar 
och övriga skogsägare (a) 

 

SO5 Förbättra miljöhänsynen vid skogsbruksåtgärder 
genom målbilder 
a) Arbeta med framtagna målbilder för god miljöhänsyn 

genom lokala sektorsdialoger samt objektvisa dialoger i 
fält med representanter från skogsföretag och 
skogsmaskinentreprenörer. 

b) Bedriva skogsbruket i kommunala skogar utifrån 
målbilderna. 

Kopplar till åtgärd V38 och V39 (åtgärd 2 och 3 för Skogsstyrelsen i 
Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt) samt 
SO12 Utveckla dialogverktyg om markanvändning. 

Skogsstyrelsen (a) 
Kommunerna (b) 
Skogssektorn (a, b) 

 

SO6 Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket genom 
åtgärdsgruppen Levande skogar 
Länets skogliga aktörer samlas för information, dialog och 
erfarenhetsutbyte för att nå en bättre miljöhänsyn inom 
skogsbruket. Pågående och planerade åtgärder sammanställs 
till ett åtgärdsprogram som synliggör viktiga åtgärder och var 
kompletteringar behövs. 

Kopplar till åtgärd SO7 Minska skador på forn- och kulturlämningar i 
skogsbruket och till SO12 Utveckla dialogverktyg om markanvändning. 

Skogsstyrelsen 
Länets aktörer som ingår i 
åtgärdsgruppen Levande 
skogar 

 

SO7 Minska skadorna på forn- och kulturlämningar i 
skogsbruket 
Följa upp implementeringen av de branschgemensamma 
riktlinjerna och diskutera resultat från eventuella 
uppföljningar och möjliga arbetssätt för att minska skadorna. 

Kopplar till åtgärd SO6 Utveckla miljöhänsynen i skogsbruket genom 
åtgärdsgruppen Levande skogar. 

Länets aktörer som ingår i 
åtgärdsgruppen Levande 
skogar 
Övriga skogsbruksföretag, 
privata skogsägare, 
kommuner samt övriga ideella 
föreningar och 
organisationer 

 

  



SO10 Bedriva miljörådgivning i lantbruket 
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom 
landsbygdsprogrammet med miljörådgivning till lantbruks- 
och trädgårdsföretag: Greppa Näringen, stärka 
markbördighet, energi- och klimatfrågor, klimatanpassning, 
växtnäringsutnyttjande och användande av växtskyddsmedel. 
Uppdraget samordnas med tillsynsuppdrag som 
behörighetsutbildningar för växtskyddsmedel och 
karantänskadegörare. 

Kopplar till åtgärd V30 (åtgärd 6 för Länsstyrelsen i Åtgärdsprogram för 
Västerhavets och Södra Östersjöns vattendistrikt). 

Länsstyrelsen 
Upphandlade 
rådgivningsaktörer 
Lantbrukare 
Trädgårdsföretag 
Jordbruksverket 
LRF 
Ideella organisationer 

 

SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet 
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom 
landsbygdsprogrammet med rådgivning till olika 
landsbygdsaktörer för att stärka biologisk mångfald, 
kulturvärden och naturvårdande åtgärder. Rådgivning, 
kursverksamhet, inventeringar och andra projekt ingår. 

Kopplar till åtgärd SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr, SO2 

Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr, SO18 Bevara 
och stärka grön infrastruktur i hela landskapet och SO19 Genomföra 
åtgärdsprogram för hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Upphandlade aktörer för 
rådgivning 
Lantbrukare 
Markägare 
Ideella organisationer 
Västra Götalandsregionen 
Västarvet 

 

SO12 Utveckla dialogverktyg om markanvändning 
a) Utveckla ett processinriktat arbetsverktyg för att arbeta 

med markanvändning med fokus på helhetsperspektiv, 
biologisk mångfald och kulturmiljövärden. Flera aktörer 
och större markområden kan få en utvecklingsplan utifrån 
natur- och kulturvärden, samarbete och företagande. 
Modellen tar tillvara deltagarnas intresse och omfattar vid 
behov all markanvändning och alla former av samarbete 
som behövs för att nå gemensamma mål. 

b) Sprida verktyget till intresserade aktörer genom 
information, samverkan och stöd. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter. 

Länsstyrelsen (a, b) 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
SLU 
LRF 
Markägare 
Västarvet 
Ideella organisationer 

 

SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet 
a) Ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur till 

2018 och därefter fortsätta processen med 
handlingsplanen samt påbörja genomförandet av de 
prioriterade åtgärderna i handlingsplanen. Verka för ett 
arbetssätt där ett helhetsperspektiv på landskapets 
ekologiska funktioner tas vid planering av alla typer av 
mark- och vattenanvändning, så att de för samhället 
viktiga ekosystemtjänsterna främjas. 

b) Planen används som ett ramverk för naturvårdsarbetet, 
som underlag för kommunal fysisk planering och 
klimatanpassningsåtgärder samt som underlag för mark-, 
vatten- och havsplanering. 

Planens insatsområden kopplar till: V2 Skapa och bevara ekologiska kantzoner, 

V14 (åtgärd 27 skydd av marina områden i Åtgärdsprogram för havsmiljön), 
SO11 Främja natur- och kulturvärden i odlingslandskapet, SO15 Bevara och 
planera för skyddsvärda träd samt regional handlingsplan för 
klimatanpassning. Åtgärden har även koppling till flera andra åtgärder då 
biologisk mångfald och grön infrastruktur är genomgående för många 
åtgärder 

Länsstyrelsen (a, b) 
Kommunerna 
Västra Götalandsregionen 
Kommunalförbund 
Västarvet 
Skogsstyrelsen 
Trafikverket 
Markägare 
Skogsnäringen 
Fiskenäringen 
Jordbruksnäringen 
Ideella organisationer 

 

  



SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter 
Utveckla och genomföra åtgärdsprogram för hotade arter för 
att uppnå livskraftiga populationer och fungerande 
livsmiljöer. Innebär inventering, åtgärder, uppföljning och 
informationsinsatser. 

Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet 
samt flertalet andra åtgärder som gynnar hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Mark- och vattenägare 
Brukare av mark och vatten 
Trafikverket 
Skogsstyrelsen 
Ideella organisationer 

 

SO20 Motverka spridningen av invasiva främmande arter 
a) Ta fram en regional handlingsplan baserat på ny EU-

förordning. 
b) Bjuda in kommuner och andra aktörer som vill arbeta med 

åtgärder kring främmande arter. 
c) Producera informationsmaterial om främmande arter. 

Kopplar till åtgärd SO19 Genomföra åtgärdsprogram för hotade arter samt 
regional handlingsplan för klimatanpassning. 

Länsstyrelsen (a, b, c) 
Kommunerna 
Trafikverket 
Skogsstyrelsen 
Ideella organisationer 
Västarvet 

 

Åtgärder inom utmaningen GOD 
BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR 
KONSUMTION 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

BK10 Främja miljömålsarbete inom föreningslivet 
Sprida kunskap och engagemang om miljöfrågor samt 
genomföra miljöåtgärder, både inom sina egna föreningar 
och tillsammans med andra. 

Ideella föreningar 
Länsstyrelsen 
Kommunerna 

 

 


