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Energi- och klimatstrategi för Västernorrland 2020 - 2030

Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft,
God bebyggd miljö, ett rikt
odlingslandskap, Levande
skogar

David Helsing

Strategin identifierar utmaningar och
möjligheter inom områden där
Västernorrland bör fokusera sina
ansträngningar i omställningen till ett
klimatsmart samhälle.

En sektorsstrategi till Regionens regionala utvecklingsstrategi
(RUS) och därmed stödgrundande. Visar på generella och
prioriterade åtgärdsområden och är ett strategiskt dokument,
inte en handlingsplan.

Regional plan för infrastruktur för
laddfordon och förnybara drivmedel

Begränsad klimatpåverkan,
Frisk luft

David Helsing

Ett underdokument till Energi- och klimatstrategi för
Västernorrland 2020 – 2030 som detaljerar fokusområde 1 om
ett hållbart transportsystem.

Regional handlingsplan för klimatanpassning i Västernorrlands län

Begränsad klimatpåverkan,
God bebyggd miljö,
Giftfri miljö

Viveka Sjödin

Förslag till åtgärdsplan för kalkningsverksamheten 2019 - 2023

Bara naturlig försurning,
Levande sjöar och vattendrag

Pontus Ekman

Visar på länets potential för omställning
av fordonsflottan samt inriktningar
framgent för att länet ska nå 70 %
minskning av utsläpp till 2030 inom
transportsektorn.
Den regionala handlingsplanen beskriver
hur klimatet kommer utvecklas i länet.
Vilka sårbarheter vi har och vilka åtgärder
vi bör ta för att bli ett robust län även i
framtiden.
Regionalt program för kalkning och
biologisk återställning av sjöar och
vattendrag.

Regionalt program för arbete med
förorenade områden

Giftfri miljö, Generationsmålet

Angelica Hägglund

På webbplatsen finns information som
sammanfattar och beskriver de
resursinsatser som krävs och genomförs
av länsstyrelsen, kommunerna och
verksamhetsutövarna i målet att nå de
uppsatta miljömålen.

Länsprogram för den regionala
miljöövervakningen i
Västernorrlands län, perioden 20212026

Generationsmålet, Bara
naturlig försurning,
Levande sjöar & vattendrag,
Hav i balans samt levande
kust och skärgård,
Frisk luft,
Giftfri miljö,
Ingen övergödning,
Grundvatten av god kvalitet,
Myllrande våtmarker,
Levande skogar,
Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och
vattendrag,
Ingen övergödning,
Bara naturlig försurning,
(Myllrande våtmarker)

Frans Olofsson

Miljöövervakning är långsiktigt
återkommande systematiska
undersökningar som ger information om
förändringar i miljötillståndet.
Miljöövervakning är en integrerad del och
en förutsättning för det svenska
miljöarbetet. Avgörande för vad som
undersöks är kända miljöproblem,
uppsatta miljömål, miljölagstiftning samt
internationella direktiv och konventioner.

Beslutat i november 2020. (Äldre, nuvarande, program gäller till
och med 31 december 2020: Länsstyrelsen rapport 2014:21.)

Per Molin
Håkan Söderberg

Länsstyrelsens strategi

Denna strategi ska numera i första hand användas som
kunskapsunderlag. Har delvis ersatts av ” Plan för Länsstyrelsen
Västernorrlands arbete för en god vattenmiljö” – se nedan.

Strategi för god vattenstatus – sjöar
och vattendrag: Länsstyrelsen
Västernorrland rapport 2012:19

Handlingsplanen reviderades 2018. Under 2019/2020 togs en
nedbruten handlingsplan fram för länsstyrelsen. Där har det
åtgärder som länsstyrelsen har ansvar för (i den regionala
handlingsplanen) fått en utpekad enhet som ansvarar för
genomförandet, och ett föreslaget år det ska genomföras.
Förslaget har varit ute på remiss till länets kommuner under
2020, och synpunkter har inhämtats genom bland annat
dialogmöten. Planen granskas just nu av Havs- och
Vattenmyndigheten och dialog med dem väntas under 2021
innan planen fastställs.
Länsstyrelsen Västernorrland har nu ett regionalt program som
numera är helt webbaserat och kommer uppdateras
kontinuerligt:
Förorenade områden i länet | Länsstyrelsen Västernorrland
(lansstyrelsen.se)
Kontakt: ebhinfo.vasternorrland@lansstyrelsen.se
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Grundvatten av god
kvalitet,
Levande sjöar och
vattendrag

Per Lingensjö

Myrskyddsplan för Sverige

Myllrande våtmarker

Kristin Lindström,
Jonas Salmonsson

En beskrivning av de mest värdefulla
våtmarkerna i Sverige.

Regional livsmedelsstrategi för
Västernorrland 2016 - 2025

Ett rikt odlingslandskap

Emelie Eriksson,
projektledare
livsmedelsprojekt

Den regionala livsmedelsstrategin ska
förtydliga var länet har störst potential att
öka värdet av livsmedelsproduktionen och
hur det ska gå tillväga för att ta tillvara
den potentialen.

Regional handlingsplan 2014 - 2020
Landsbygdsprogrammet och havsoch fiskeriprogrammet

Ett rikt odlingslandskap,
Ingen övergödning,
Begränsad klimatpåverkan,
Bara naturlig försurning,
Giftfri miljö,

Lisa Holmer

Strategiskt kulturarvsprogram för
Västernorrland 2017 - 2020

God bebyggd miljö

Maria Olsson

Regional vattenförsörjningsplan

Dokumentet finns inte tillgängligt på länsstyrelsens webbsida.
Kontakta Per Lingensjö för att få ta del av rapporten.

God bebyggd miljö,
Frisk luft,
Grundvatten av god
kvalitet,
Begränsad klimatpåverkan,
Ett rikt odlingslandskap

Karin Hermans

Ny regional livsmedelsstrategi är under utarbetande.

Landsbygdsprogrammet kommer förlängas två år och den
befintliga regionala handlingsplanen gäller tills vidare även om
det står slutår 2020.

Programmet ska inspirera och vägleda
dem som vill använda, utveckla och
bevara regionens kulturarv.
Kulturarvsprogrammet ligger även till
grund för Regionens och länsstyrelsens
egen verksamhet på området och
fungerar som ett arbetsverktyg för
handläggare vid anslags- och
bidragsgivning och vid utveckling av egna
sakområden.

Karin

Aktuellt underlag för översiktsplanering Västernorrlands län 2019,
del av sammanfattande redogörelse

Kommentar

Länsstyrelsen ska minst en gång under
varje mandatperiod lämna en
sammanfattande redogörelse till
kommunen. I den redovisar vi vår
uppfattning om statliga och
mellankommunala intressen som kan vara
av betydelse för aktualiteten i
kommunens översiktsplan.

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.15ddfd0e16ed55d3
47910105/1576490561857/Strategiskt%20kulturarvsprogram%
20f%C3%B6r%20V%C3%A4sternorrland%202017-2020.pdf
Revidering av programmet pågår. Planen är att arbeta efter
samma vision och mål även under kommande programperiod.
Det innebär att endast små uppdateringar kommer att behöva
göras. Det finns en ambition om att erbjuda ett slags digital
bilaga/ uppföljningsplan som ska fungera som ett levande
dokument. Det reviderade programmet beräknas vara klart till
årsslutet 2020-början av 2021.
Länsövergripande sammanfattande redogörelse (Dnr: 20602020)
Sammanfattande redogörelse Kramfors kommun (Dnr: 31682019)
Sammanfattande redogörelse Ånge kommun (Dnr: 3169-2019)
Sammanfattande redogörelse Sollefteå kommun (Dnr: 31702019)
Sammanfattande redogörelse Härnösand kommun (Dnr: 72342018)
Sammanfattande redogörelse Örnsköldsvik kommun (Dnr: 6962018)
Sammanfattande redogörelse Sundsvalls kommun (Dnr: 90352016)

Ett rikt växt och djurliv

God bebyggd miljö

Ett rikt odlingslandskap

Levande skogar

Myllrande våtmarker

Hav i balans & Levande kust

Grundvatten av god kvalitet

Levande sjöar & vattendrag

Ingen övergödning

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Giftfri miljö

Bara naturlig försurning

Frisk luft

Begränsad klimatpåverkan

ÅGP, strategi eller handlingsplan

Miljömål som
berörs

Generationsmålet

Miljömål Västernorrland
Regionala Åtgärdsprogram, strategier och handlingsplaner som kopplar till och stärker genomförandet av miljökvalitetsmålen

Kontaktperson

Åtgärdsprogram för hotade arter

Generationsmålet, Ett rikt växt
och djurliv,
Levande skogar,
Myllrande våtmarker,
Levande sjöar och vattendrag,
Ett rikt odlingslandskap

Kerstin Wörler
Annika Carlsson
Håkan Söderberg

Plan för Länsstyrelsen Västernorrlands arbete för en god vattenmiljö

Hav i balans samt levande
kust och skärgård,
Levande sjöar och
vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet,
Giftfri miljö,
Bara naturlig försurning,
Ingen övergödning
Levande skogar,
Levande sjöar och vattendrag,
Generationsmålet, Myllrande
våtmarker

Hans Olofsson

Regional handlingsplan för grön
infrastruktur

Generationsmålet, Levande
skogar,
Levande sjöar och vattendrag,
Myllrande våtmarker,
Ett rikt odlingslandskap, Ett
rikt växt- och djurliv m.fl.

Kristin Lindström

Vattenmyndighetens Förvaltningsplan 2016 - 2021 med Åtgärdsprogram för Bottenhavets vattendistrikt 2016 - 2021

Hav i balans samt levande
kust och skärgård,
Levande sjöar och
vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet,
Giftfri miljö,
Bara naturlig försurning,
Ingen övergödning

Joakim Kruse

Strategi för formellt skydd av skog i
Västernorrlands län

Torbjörn Engberg

Innehåll

Kommentar

Varje åtgärdsprogram ger en översiktlig
beskrivning av kunskapen om den aktuella
arten, artgruppen eller miljön, samt
inkluderar en plan för vilka åtgärder som
bör genomföras. Varje åtgärdsprogram
innehåller även en tidsplan samt förslag
på finansiering. Programtiden är oftast
satt till fem år, varefter programmet ska
följas upp för att se hur situationen har
förändrats.

Länet berörs idag av 38 ÅGP för terrestra arter och ca 7 ÅGP för
akvatiska arter

Beslutad 2015
(Dnr. 537–2130—15)

Detta är en strategi för genomförandet av
formellt skydd inom ramen för delmål 1 i
det regionala miljömålet Levande skogar.
Med formellt skydd avses här skyddade
områden inom vilka skogsbruk är
förbjudet. Detta gäller för större delen av
alla naturreservat, samt för biotopskydd
och naturvårdsavtal.
Den regionala handlingsplanen ska vara
det centrala verktyget i arbetet med att
bevara och utveckla grön infrastruktur i
länet. Den ska också ge ökad kunskap om
värden i landskapet. Planen fokuserar
både på utmaningar och förslag på
konkreta åtgärder inom olika
insatsområden för den gröna
infrastrukturen.
Åtgärdsprogrammet riktar åtgärder till
kommuner och myndigheter (däribland
Länsstyrelsen Västernorrland) nödvändiga
för att nå god vattenstatus.

Upprättad 2006, uppdatering pågår

Beslutad

Ett rikt växt och djurliv

God bebyggd miljö

Ett rikt odlingslandskap

Levande skogar

Myllrande våtmarker

Hav i balans & Levande kust

Grundvatten av god kvalitet

Levande sjöar & vattendrag

Ingen övergödning

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Giftfri miljö

Bara naturlig försurning

Frisk luft

Begränsad klimatpåverkan

Generationsmålet

Miljömål Västernorrland
Regionala Åtgärdsprogram, strategier och handlingsplaner som kopplar till och stärker genomförandet av miljökvalitetsmålen

Kontaktperson

ÅGP, strategi eller handlingsplan
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Plan för åtgärder enligt vattenmyndighetens åtgärdsprogram

Generationsmålet, Giftfri
miljö,
Ingen övergödning,
Levande sjöar och
vattendrag,
Grundvatten av god kvalitet,
Hav i balans samt levande
kust och skärgård,
Ett rikt växt och djurliv
Hav i balans samt levande
kust och skärgård,
Levande sjöar och
vattendrag

Stina Pettersson

\\lansstyrelsen.se\HAR\group\Org\00_Overgripande_verksamh
et\ÅP5_Åtgärdsplan

Lotta Nygård

Det pågår just nu ett arbete med att följa upp och revidera mål
och åtgärder i planen. Förväntas vara klar under 2020. Vi
kommer inom kort kunna gå ut med nytt material. Vi tänker att
alla GIS-filer borde tillgängliggöras sedan på lämpligt ställe så
att alla kommer åt det. Carina Gerdin håller i det.

Levande skogar,
Myllrande våtmarker,
Ett rikt växt och djurliv,
Levande sjöar och
vattendrag,
Generationsmålet
Levande skogar

John Granbo

Programmet Värna Vårda Visa syftar till
för att tydliggöra Länsstyrelsens arbete
med skötsel och förvaltning av
naturskyddade områden i Västernorrlands
län.

Pekka Bader

Regionalt skogsprogram för Västernorrland

Levande skogar,
Myllrande våtmarker,
Ett rikt växt och djurliv,
Generationsmålet

Frida Mellgren,
Vanja Strand
Skogsstyrelsen

Skriften ska vägleda kring
naturvårdsbränning på i första hand
skogsmark i statliga naturreservat och
länets nationalpark, och gäller för åren
2015 - 2021.
Vägledningen ska också utgöra underlag
för ett effektivt samarbete med länets
räddningstjänster, liksom för samarbeten
med andra aktörer som bedriver eller
studerar naturvårdsbränning och brand.
Programmet regionaliserar regeringens
vision för skogens bidrag till jobb och
hållbar tillväxt i hela landet samt
utvecklingen av växande bioekonomi. Ett
ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart skogsbruk är av stor betydelse för
ett hållbart samhälle.

Program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden.

Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt- och djurliv,
Generationsmålet

Annika Carlsson

Handlingsprogram för uppdragsarkeologin i Västernorrland 2018 2022

Levande skogar,
God bebyggd miljö

Peter Persson

Samverkansplan för BSPA Höga
kusten
Värna Vårda Visa Västernorrland.
Program för skötsel och förvaltning
av naturskyddade områden mellan
2012 - 2021
Vägledning för naturvårdsbränning i
statligt skyddade områden i Västernorrlands län 2015 - 2021

Innehåll

Kommentar

Arbete pågår med att färdigställa nytt regionalt skogsprogram.

Bevarandeplanen för odlingslandskapet togs fram 1993.
Rapport 1993:1.

I programmet finns en beskrivning av
förutsättningar för arkeologi i länet.
Programmet skall kunna förmedla vad vi
förväntar oss av undersökare som har
intresse att arbeta med uppdragsarkeologi
i Västernorrlands län.
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