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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 Västra 
Götalandsregionen eller dess stiftelser och andra organisationer föreslås 
som aktör. Syftet med sammanställningen är att underlätta arbetet med 
åtgärderna. 
 
Åtgärderna nedan är de där Västra Götalandsregionen föreslås som aktör. 
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 

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 . 

VGR har en ledande roll i 
genomförandet 

 

  

http://www.klimat2030.se/


Åtgärder inom utmaningen HÅLLBAR 
ANVÄNDNING AV VATTENMILJÖER 

Förslag huvudaktör 
Förslag medaktör 

Ev. egna 
kommentarer 

V3 Minska miljöriskerna med läkemedelsanvändning 
a) Öka kunskapen om läkemedels miljöpåverkan inom Västra 

Götalandsregionens verksamheter genom utbildning och 
informationsinsatser till olika målgrupper. 

b) Minska ordinationen av särskilt miljöbelastande läkemedel, 
bland annat genom att verka för rationell användning av 
antibiotika och värktabletter. 

Västra 
Götalandsregionen (a, b) 
Sjukhus (a, b) 
Primärvård (a, b) 
Privata vårdgivare (a, b) 
Kommuner (a) 
Apotek (a) 
Dagligvaruhandel (a) 

 

V6 Genomföra kommunal kust- och havsplanering 
Ta fram och anta kommunala översiktsplaner för marina 
kustområden, som samordnas med havsplan för Västerhavet. 

Kopplar till åtgärd V7 Samverka i framtagandet av havsplan för Västerhavet, samt 
V22 (åtgärd 6 för kommunerna i Åtgärdsprogram för Västerhavets och Södra 
Östersjöns vattendistrikt) samt regional handlingsplan för klimatanpassning. 

11 kustkommuner 
Länsstyrelsen 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
(GR) 
Tillväxt Norra Bohuslän 
Svinesundskommittén 
Västra Götalandsregionen 

 

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 

 

SO2 Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och 
rikkärr 
Upprätta ett nätverk för skötsel av blöta strandängar och rikkärr 
med dålig bärighet, främst inom skyddad natur. Nätverket 
träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte kring exempelvis 
metodik och maskiner. 

Kopplar till åtgärd SO1 Förbättra skötseln av strandängar och rikkärr och SO19 
Genomföra åtgärdsprogram för 
hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Övriga länsstyrelser 
Västkuststiftelsen 

 

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 

 

SO13 Ta fram lokalt underlag för att nå målen för betesmarker 
Ta fram och bryta ner kunskapsunderlag till lokal geografisk nivå 
för att konkretisera de regionala tilläggsmålen för slåtter- och 
betesmarkarealer. Även information om särskilt skyddsvärda 
natur- och kulturområden visas lokalt. 

Kopplar till åtgärder SO9 Samverka för att bevara jordbruksmark, SO11 Främja 
natur- och kulturvärden i odlingslandskapet och SO19 Genomföra åtgärdsprogram 
för hotade arter. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Skogsstyrelsen 
LRF 
Markägare 
Västarvet 

 

SO14 Främja ekologisk produktion 
Genomföra Länsstyrelsens uppdrag inom 
landsbygdsprogrammet med rådgivning och kurser till lantbruks- 
och trädgårdsföretag. Syftet är att öka arealen ekologiskt 
certifierad åkermark, antalet ekologiska företag och 
vidareutveckla befintliga ekologiska producenter. 

Kopplar till åtgärd BK7 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion samt till Klimat 

2030, fokusområde 2 Klimatsmart 
och hälsosam mat och satsning 2.2 Främja hållbart lantbruk. 

Länsstyrelsen 
Lantbrukare 
Trädgårdsföretag 
Upphandlade 
rådgivningsaktörer 
LRF 
Ekologiska lantbrukarna 
Västra Götalandsregionen 
Jordbruksverket 

 

SO15 Bevara och planera för skyddsvärda träd 
Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd, i första 
hand i värdetrakter för 
skyddsvärda träd, men även i hela landskapet och i den 
bebyggda miljön genom att: 
a) inventera skyddsvärda träd 
b) erbjuda målgruppsanpassad information om skyddsvärda träd 

till markägare, 
planerare, ideella föreningar och intresserad allmänhet 
c) genomföra kurser i skötsel av skyddsvärda träd 
d) frihugga skyddsvärda träd samt ersättningsträd. 

Kopplar till åtgärd SO18 Bevara och stärka grön infrastruktur i hela landskapet, 
SO19 Genomföra åtgärdsprogram 
för hotade arter och BK1 Skydda och utveckla tätorters grönområden. 

Länsstyrelsen (a-d) 
Kommunerna (a-d) 
Svenska kyrkan (a, d) 
Skogsstyrelsen (d) 
Markägare (d) 
Västarvet (b, c) 

 

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. 

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

 



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 

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 

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) 

 

BK7 Främja ekologisk livsmedelskonsumtion 
Öka andelen ekologiska livsmedel inom offentlig sektor genom 
att: 
a) öka inköpen av ekologiska livsmedel inom sjukvården och 

övriga verksamheter inom Västra Götalandsregionen 
b) erbjuda stöd via Skolmatsakademin och projektet ”Öka 

andelen lokalproducerad mat inom offentlig upphandling”. 

Kopplar till åtgärd SO14 Främja ekologisk produktion. 

Kommunerna (a) 
Västra 
Götalandsregionen (a, b) 
Länsstyrelsen (b) 
Kommunerna (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) 
(för medaktörer se Detaljerat 
underlag om 
åtgärderna) 

BK9 Sprida miljö- och naturinformation till nyanlända 
Ta fram relevant grundläggande miljö- och naturinformation till 
nyanlända och publicera på portalen www.informationsverige.se 
och i boken ”Om Sverige”. 

Länsstyrelsen 
Kommunerna 
Havets Hus i Lysekil 

 

 

 


