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i samverkan med: 



I denna sammanställning finns åtgärderna i ”Utmaningar för ett hållbart 
Västra Götaland - åtgärdsprogram för miljömålen 2017–2020” där aktörer 
inom utbildning och forskning föreslås. Syftet med sammanställningen är 
att underlätta arbetet med åtgärderna.  
 
Åtgärderna nedan är de där aktörer inom utbildning och forskning föreslås. 
Åtgärdsarbete är öppet även för andra åtgärder vid intresse. 
 
Hela åtgärdsprogrammen 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 

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 . 

Universitet och 
högskolor, 
studieförbund, skolor, 
science parks 

 

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR 
ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

V11 Främja utvecklingen av hållbart marint vattenbruk 
a) Minska halten näringsämnen i kustvattnen genom att öka 

antalet aktiva odlingar av musslor, ostron, alger och 
sjöpungar. 

b) Tillgängliggöra mark och underlätta lösningar för en 
fungerande logistik vid drift och skörd av sjöbaserad 
blötdjursanläggning, samt för landbaserade recirkulerande 
odlingar. 

Kopplar till Klimat 2030 fokusområde 2: Klimatsmart och hälsosam mat. 

Länsstyrelsen (a) 
Kustkommunerna (b) 
Näringslivet (a, b) 
Universitet och högskolor 
(a) 

 

Åtgärder inom utmaningen HÅLLBART 
BRUKANDE AV SKOG OCH 
ODLINGSLANDSKAP 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

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 

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

 

http://www.klimat2030.se/


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. 

Ideella organisationer 

Åtgärder inom utmaningen GOD 
BOENDEMILJÖ OCH HÅLLBAR 
KONSUMTION 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden 
För varje tätort med över 15 000 invånare upprätta en 
grönstrukturstrategi som del i översiktsplan (ÖP)/ fördjupad 
översiktsplan (FÖP) eller ta fram ett grönstrukturprogram 
kopplat till översiktsplan (ÖP)/ fördjupad översiktsplan (FÖP). 

Kopplar till åtgärd SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO16 Använda GIS-
baserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering, SO18 
Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet samt regional handlingsplan 
för klimatanpassning. 

Kommunerna 
Fastighetsägare 
Väghållare, kommun eller 
Trafikverket 
Skolor och förskolor 
Länsstyrelsen 

 

BK2 Undersöka formerna för och initiera nätverk eller annat 
projekt, med syfte att förbättra ljudmiljön i tätorter 
Steg 1: Identifiera berörda aktörer. Undersök syfte och behov av 
exempelvis ett nätverk för att förmedla kunskap om ohälsa till 
följd av trafikbuller, eller annat lämpligt projekt. Identifiera 
lämplig aktör att ansvara för steg 2. 
Steg 2: Starta ett nätverk eller annat projekt. 

Kopplar till Göteborgs stads åtgärdsprogram för buller. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Forskare/experter 
Konsulter inom fysisk 
planering 
och trafikplanering 
Trafikverket 
Miljömedicinskt centrum 
Ev. annan aktör som 
identifieras i steg 1 

 

BK6 Delta i projektet Giftfri vardag 
a) Arrangera kommunträffar med erfarenhetsutbyte inom 

nätverket Giftfri förskola, samt fokusera på tematiska projekt, 
exempelvis utsortering av befintliga produkter och hjälp vid 
avrop inom upphandling för nya produkter. 

b) Bevilja projektsatsningar för att fasa ut giftiga ämnen i 
textilier inom Västra Götalandsregionens handlingsplan 
”Cirkulärt mode och hållbara miljöer”. 

Kopplar till Klimat 2030, fokusområde 3 Förnybara och resurseffektiva produkter 
och tjänster, satsning 3.3 Design för en hållbar livsstil. 

Västra 
Götalandsregionen (a, b) 
Kommunerna (a, b) 
Miljösamverkan Västra 
Sverige (a) 
Länsstyrelsen (a) 
Näringsliv (b) 
Högskolan i Borås/Science 
park 
Borås (b) 

 

BK8 Utbilda och lära för hållbar utveckling 
För utbildning och ett livslångt lärande för barn, ungdomar och 
vuxna om hur vi tillsammans gör världen hållbar och når de 
Globala målen genomförs följande: 
a) samla utbildningsmaterial om miljömål och hållbar utveckling 

på ett överskådligt 
sätt och erbjuda till lärare inom för-, grund- och gymnasieskola 
b) utbilda barn och unga på för-, grund- och gymnasieskola i 

hållbar utveckling med ett integrerat arbetssätt över 
ämnesområden 

c) utbilda studenter på högskolor i hållbar utveckling och 
integrera hållbar utveckling i högskolornas verksamheter 

d) utbilda och engagera barn, unga och vuxna på science centers 
i hållbar utveckling 

e) integrera hållbar utveckling inom folkbildningen. 

RCE Västra Götaland (a), 
Länsstyrelsen (a) 
För-, grund och 
gymnasieskolor (b) 
Göteborgs universitet, 
Chalmers 
tekniska högskola, 
Högskolan i 
Borås, Högskolan Väst, 
Högskolan 
i Skövde, yrkeshögskolor 
(c) 
Universeum, Navet, 
Ekocentrum, 
Molekylverkstan 

 



Världskulturmuseet, 
Innovatum, 
Johanneberg science 
park, publika 
akvarier och museer (d) 
Studieförbund och 
folkhögskolor 
(e) 
(Förskolor, Grundskolor, 
Gymnasieskolor, Särskolor, 
Komvux (a) 
Kommuner, Den Globala skolan, 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund (b) 
Göteborgs miljövetenskapliga 
centrum (c) 
Västra Götalandsregionen, 
kommunalförbund (d) 

 




