
Miljöenheten 
Hilkka Sievert 
Tfn. 0581-81165 
info@bmb.se 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Sidan 1(2) 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE 

2016-01-18 Dm A-2015-173 :2 

Kommunstyrelsen i Hällefors 
Kommunstyrelsen i Lindesberg 
Kommunstyrelsen i Ljusnarsberg 
Kommunstyrelsen i Nora 

Föl'slag till remissvar över åtgärdsprogram för Örebro läns 
miljömål 2016-2020 

Ärende 

Kommunerna i norra Örebro län har uppdragit åt BMB att samordna förslag 
till remissvar till Länsstyrelsen över utkast till åtgärdsprogram för det 
regionala miljömåls:arbetet i länet. Åtgärdsprogrammet syftar till att 
samordna miljömålsarbetet och föreslår också gemensamma åtgärder i 
samverkan. Prioritering har gj011s till sex fokusonuåden i en process med 
samverkande myndigheter i länet. 

Länsstyrelsen vill få in prioritering av föreslagna åtgärder inom vaije 
fokuso1måde rangordnade l (högst prioritet) till 3 (lägst). Det går också bra 
att komma med egna förslag prioriterade på sanuna sätt. Länsstyrelsen vill 
också få in k01~munernas egna styrdokument. 

Förslag till priorite:ringar 

Klimat 

Atgärderflnns i Energi- och klimatprogram for Örebro län 2013-2016. 
Programmet kommer att revideras under 2016. 

1. Verka för översikts- och detaljplanering som främjar kollektivtrafik och 
cykel. 

2. A11lägga säkra oich direkta cykelbanor mellan viktiga målpunkter i och 
mellan ( de större) täto11ema. 

3. Verka för att alla länets kommuner har aktuella vindkraftsplaner. 

Giftfri vardag 

1. Giftfri förskola -- fasa ut fai·liga kemikalier ur förskolan. 
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2. Regionalt samarbete för att infonnera om att hormonstörande ämnen och 

andra skadliga kemikalier inte ska nå barn och ungdomar i skolålder. 

3. Hantcringspolicy för hantering av schaktmassor. 

Atgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016-2021 . Ej antagen. 
Skickad till regeringen från vattendelegationema. Atgärdsprogram 2009-
2015 fortsätter att gälla i aktuella delar till ny omprövning skett av 
fors lagen. Föreslår dä1för inte prioriteringar. 

God bebyggd miljö 

1. Aktualisera översiktsplaner. 

2. Kart1äggning av buller inom tätmter. 

3. Minska mängden avfall. 

Biologisk mångfald 

1. Anpassa skogsbruksmetoder i tät011snära lägen som gynnar friluftsliv 
och biologisk mångfald. 

2. Arbeta med natur- och kultuneservat i tätortsnära områden. 

3. I bred samverkan ta fram regionala handlingsplaner för biologisk 
mångfald. 

Hållbar resursanvändning 

1. Upphandling av varor och tjänster som verktyg för att driva på 
miljöarbetet - regional utbildning till upphandlare. 

2. Samordna goda exempel inom områdena biogas, solenergi, livsmedel, 
miljöledning, miljöanpassade fordon. 

3. Se över det interna miljöarbetet gällande kemikalier. 
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0581-RIO 00 vxl 
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BERGSLAGENS 
KOMMUNALTEKNIK 
Hällefors, Lind ~s~erg, Ljusnarsberg• N oro 

Handläggare 

Eva Jonsson 

Tjänsteskrivelse 

2016-01-12 Dnr: BKT2015-604-2 

Förslag till remissvar, åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020 

Förslag till beslut 
Direktionen förstås avge nedanstående remissvar avseende prioriteringar inom de av Länsstyrelsen 
föreslagna fokusområdena för "Åtgärdsprogram för Örebro läns miljömål 2016-2020". 
Prioriteringarna är gjorda utifrån förbundets verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen önskar svar på ett förslag till åtgärdsprogram utifrån sex fokusområden· avseende det 
regionala miljömålsarbetet. 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen vill ha svar på följande frågor: 

1 Rangordna åtgärderna där högsta prioritet ges nummer 1 och lägst nummer 3. 
Fokusområde klimat: 
Klimateffektiv konsumtion (2) 
Minskat transportarbete ( 1) 
Energieffektiva lokaler (3) 

Fokusområde giftfri vardag: 
Hormonstörande ämnen (1) 
Hantering av schaktmassor (2) 
Kemikalieplaner (3) 
Fokusområde vatten: 
Dricksvattenskydd (1) 
Miljögifter med fokus på dricksvatten (2) 
Avloppsutsläpp, gödningsämnen (3) 

Fokusområde god bebyggd miljö: 
Aktualisering av översiktsplaner (Y A-plan, vattenförsörjning och dagvattenstrategi )(1). 
Minska mängden avfall(2). 
Utveckla och samverka kring arbetet med strategisk planering och planeringsunderlag(3). 

Fokusområde biologisk mångfald: 
Grön infrastruktur (1). 
Anpassa skogsbruket mot ev. certifiering (2). 
Natur- och kulturreservat i tätortsnära områden (3). 

Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr E-post Bankgiro 
Box 144 222000-148 7 forbu nd@bergslagens-kt.se 5507-0858 
713 23 NORA 
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BERGSLAGENS . 
KOMMUNALTEKNIK 
H ä!'~ f ?! s • Lindesb er~• Lju snijrs~erg: Narb 

Handläggare 

Eva Jonsson 

Fokusområde hålJbar resursanvändning: 

Tjänsteskrivelse 

2016-01-12 Dnr: BKT2015-604-2 

Upphandling av varor och tjänster som verktyg för att driva miljöarbetet (1 ). 
Samordna goda exempel inom områdena biogas, solenergi, livsmedel, miljöledning och 
miljöanpassade fordon (2). 
Organisationerna ska se över det interna miljöarbetet gällande kemikalier (3). 

2 Egna förslag, även dessa rangordnas. 
Omhändertagande av lakvatten från deponier. 

3 Egna styrdokument delges Länsstyrelsen. 
Miljöpolicy för Bergslagens Kommunalteknik bifogas. 

4 Intresseförfrågan att ansvara för fokus:grupp eller ingå i arbetsgrupp. 
Intresse finns av att delta inom de teknikområden där förbundet verkar i mån av resurser. 

5 Svar önskas senast 2016-02-22 

Förslag till finansiering 
Deltagande i arbetsgmpper finansieras i fann av nedlagd tid. 

För ärendet aktuella handlingar 
Miljöpolicy för Bergslagens Kommunalteknik. 

Bergslagens kommunalteknik 

Eva Jonsson 

Förbundschef 

Bergslagens Kommunalteknik Organisationsnr 
Box 144 222000-1487 
71323 NORA 

E-post Bankgiro 
forbund@berqslaqens-kt.se 5507-0858 
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Detta är ett utkast till åtgärdsprogram för det regionala miljömålsarbetet i 
Örebro län. Prioriteringen till sex fokusområden har gjo1ts i en process 
under en längre tid med samverkande myndigheter i länet. Samverkan har 
också skett med NGOs i länet. Till vmje fokusområde hör åtgärder och här 
vill vi få in prioriteriing av föreslagna åtgärder. Utgångspunkten är att högst 
tre åtgärder kvarstår i det slutliga programmet. 

I. Vi vill därför be er att rangordna åtgärderna där högst prioritet ges m 1 
och lägst nr 3. 

2. Vill ni komma in med egna förslag så fungerar det utmärkt men prioritera 
även dessa förslag på samma sätt. 

3. Vi vill också att ni i samband med denna remiss skickar in styrdokument 
som program/policy för er egen organisation så sammanställer 
Länsstyrelsen dessa dokument i en bilaga till åtgärdsprogrammet. 

4. Vill ni ansvara för en arbetsgrupp för ett fokusområde eller ingå i en 
arbetsgrupp så ange gärna det sarnteventuellt övriga personer som kan delta 
i arbetet. 

5. Vi vill få in e1i remissvar senast 2016-02-22. Svar inskickas till 
Länsstyrelsen i Örebro, Ulf Sandström, 701 86 Örebro och gärna helst i 
digital form som Woird~fil eller PDF till ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se. 

Har ni frågor så kontakta Ulf Sandström, miljö målssamordnare, telefon O 10-
224 87 84 eller via e-post ulf.sandstrom@lansstyrelsen.se. 

Med vänlig hälsning 

_ . .,..-?_. <-~ 
_3J.:::-- --

Magnus Eklund 
Ordförande för Milji5- och Naturvårdsrådet 

POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST INTERNET 0RG NR 

701 86 ÖREBR.O Stortorget 22 010-224 80 00 orebro@lc1nsstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 
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Sändlista för remissen Åtgärdsprogram för 
Örebro läns rniljömål 2016-2020 
Remisstict 22 oktober 2015 till och med 22 februari 2016. 

Askersunds kommun 
Degerfors kommun 
Hallsbergs kommun 
Hällefors kommun 
Karlskoga kommun 
Kumla kommun 
Laxå kommun 
Lekebergs kommun 
Lindesbergs kommun 
Ljusnarsbergs kommlLln 
Nora kommun 
Örebro kommun 

Region Örebro län 
Sko gsstyrelsen 
Miljö- och naturvårdsrådet i Örebro län 

ABF 
Cesam 
Hopajola 
LRF Örebro 
Naturskyddsföreningen 
NBV 
Närkes Ornitologiska förening 
Studiefrämjandet 
Studieförbundet Vuxenskolan 

Sprid gärna remissen till andra ni anser bör ta del av den. 

POSTADRESS GATUADRESS TELEFON E-POST lNTERNEf 0RG NR 

701 86 ÖREBRO Stortorget 22 010-224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403 
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Förord 

De 15 nationella miljökvalitetsmåle:n beslutades 1999 och några år senare tillkom det 

16:e målet. I Örebro län har vi arbetat med regionala miljömål och åtgärder sedan dess i 

olika former för att genomföra dessa mål. Ett avtal tecknades tidigt om samverkan i 

länet och har fortgått sedan dess. 

Detta åtgärdsprogram syftar till att samordna miljömålsarbetet som sker i länet hos 

samarbetspartnerna genom att det ger en överblick över beslutade program och 

strategier. Åtgärdsprogrammet föreslår också gemensamma åtgärder i samverkan. 

Huvuddelen av miljömålsarbetet sker idag i redan väl inarbetade strategier, program, 

rutiner eller liknande. Allt miljöarbete som till exempel tillsyn, rådgivning, prövning, 

skydd och skötsel av skyddade områden, åtgärder för hotade arter, viltförvaltning syftar 

till att uppnå de 14 regionala miljökvalitetsmålen. 

Åtgärdsprogrammet lyfter fram sex fokusområden. Inom några fokusområden finns 

redan beslutade program eller strategier medan andra saknar detta. Inom exempelvis 

fokusområdet Klimat finns Energi & klimatprogram för Örebro län 2013-2016 vilket 

innebär att miljöarbetet under perioden syftar till att genomföra detta. Inom andra 

fokusområden föreslås i detta program en samverkan kring projekt, till exempel 

kemikalier i barns vardag inom fokusområdet Giftfri vardag. 

Länsstyrelsens grundsyn är visionen i EU VII aktionsprogram för miljö . "Ett gott liv 

inom planetens gränser". Hur man använder gemensamma resurser på ett hållbati sätt 

som är ekonomiskt och socialt acce:ptabelt är egentligen kärnfrågan . Den stora frågan 

löses inte enba11 med detta åtgärdsprogram, men vi tar definitivt ett steg på vägen i rätt 

riktning. 

Örebro den 22 oktober 2015 
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Sammanfattning 

Örebro län har 14 regionala miljökvalitetsmål. För att förbättra miljötillståndet inom 

hela området som miljökvalitetsmålen omfattar krävs åtgärder och aktiviteter av alla 

aktörer inom länet. För att nå ända fram behöver alla utifrån sina förutsättningar ta ett 

ansvar och vidta det som krävs för att åtgärderna ska kunna genomföras och uppnå ett 

hållbart samhälle. 

Detta åtgärdsprogram är resultatet av en samverkan mellan Länsstyrelsen i Örebro län, 

länets tolv kommuner, Region Örebro län, Skogsstyrelsen och föreningar. Denna 

samverkan har utmynnat i sex fokusområden som ska prioriteras i det miljöstrategiska 

arbetet fram till år 2020. De sex fokusområdena är Klimat, Giftfri vardag, Vatten, God 

bebyggd miljö, Biologisk mångfald samt Hållbar resursanvändning. Fokusområdena 

kopplar till länets 14 regionala miljömål för att tydliggöra hur det miljöstrategiska 

arbetet ska bidra till att miljömålen uppfylls. Inom va1je fokusområde anges prioriterade 

åtgärder. De åtgärder som anges beskriver inte hur genomförandet ska ske. Det är upp 

till länets aktörer att besluta var för sig, eller tillsammans, vilka åtgärder som de kan åta 

sig att genomföra eller medverka i. Det hindrar inte berörda att föreslå egna åtgärder 

inom något fokusområde. Som stöd att genomföra arbetet kopplas befintliga 

styrdokument. 

Åtgärdsprogrammet ska ses som en process och arbetet med fokusområdena organiseras 

i projektform där länets Miljö- och naturvårdsråd är styrgrupp. Va1je fokusområde har 

en arbetsgrupp, med representanter från berörda aktörer, som driver arbetet. 

Länsstyrelsen samordnar grupperna. En stor fördel är om åtgärderna kan genomföras 

inom redan befintliga verksamheter och uppdrag. Åtgärderna i programmet kan 

sannolikt till betydande del genomföras genom prioriteringar i den ordinarie 

verksamheten. För vissa åtgärder kan det finnas riktade statliga stöd, ersättningar eller 

bidrag för att helt eller delvis finansiera åtgärden. 

Sökord: Åtgärds program, 2016-2020, regionala miljömål, styrdokument, Miljö- och 

naturvårdsråd, Örebro län 
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1. Inledning 
Under många år men kanske främst sedan 1950-talet har vi påverkat vår naturmiljö på 

ett mycket negativt sätt. Vi måste gemensamt ta krafttag och vända denna negativa trend 

om framtida generationer ska ha möjlighet att leva ett gott liv. Exempel på negativ 

påverkan är skadade ekosystem som yttrar sig i förlorad artrikedom och därmed 

minskande möjligheter att bistå oss med de så viktiga ekosystemtjänsterna. 

Ekosystemtjänster är ekosystemens: direkta och indirekta bidrag till människors 

välbefinnande. De allt vanligare skyfall vi upplever kan naturliga våtmarker dämpa 

effekterna av. Det är ett exempel på en ekosystemtjänst. Naturens ekosystemtjänster 

måste följaktligen värnas om i högre grad än vad vi gör för närvarande. 

Klimatförändringarna är troligtvis idag det största hotet mot den biologiska mångfalden 

inklusive våra möjligheter att uppnå flera miljökvalitetsmål. 

Den 20 september 2015 antog FN Jl 7 globala hållbarhetsmål som handlar om att bygga 

en rättvisare och mer jämställd värlld inom gränserna för vad jorden klarar. 

Överenskommelsen tar över efter millenniemålen och gäller alla världens länder under 

perioden 2016 - 2030. Hållbarhetsrnålen kräver att fler aktörer aktiveras. Regeringar, 

parlament, civilsamhället, akademiska världen och privata sektorn måste samarbeta mer 

för att målen ska nås. Målen kansk,e även skapar lokalt engagemang för att till exempel 

leva mer klimatsmart. 

Denna rapport ger tillsammans med rapporten Milj'ömålför Örebro län 2015-2020 

underlag för miljöarbetet i Örebro län. Tanken är att så många aktörer som möjligt, tex 

Länsstyrelsen, kommunerna, Region Örebro län, Skogsstyrelsen 111 fl., tillsammans ska 

bli en kraft som i högre grad gör att vi styr mot en hållbar samhällsutveckling. 

Tillsammans ger dessa två rapporter riktlinjer och stöd för att kunna uppnå de 14 

regionala miljökvalitetsmålen. 

1.1 Rapportens syfte och mål 
Åtgärdsprogrammets syfte är att flllngera som plattform för att kunna utveckla det 

miljöstrategiska arbetet i Örebro län och därmed bidra till att effektivisera miljöarbetet i 

länet. Programmets mål är dels att vara ett stöd för länets aktörer vid prioriteringen av 

åtgärder inom miljöområdet och dels att stimulera till ökad samverkan inom de 

fokusområden som identifierats av Länsstyrelsen, länets kommuner, Skogsstyrelsen 

samt ett antal föreningar (NGOs). På detta sätt ökar förutsättningarna för att uppnå de 

regionala miljökvalitetsmålen. Tillsammans med Miljömålfor Örebro län 2015-2020 

ska denna rapport visa inriktningen för det miljöstrategiska arbetet hos myndigheter, 

kommuner och andra aktörer i länet under perioden 2016-2020. 

1 
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2. Bakgrund 
Enligt 5 a § i Länsstyrelseinstruktionen (SFS 2007: 825) ska Länsstyrelsen verka för att 
det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål (miljömål) som riksdagen 
har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Vidare 
ska länsstyrelsen särskilt samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, utveckla, 
samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att 
nå generationsmålet och miljömålen. Länsstyrelsen ska också stödja kommunerna med 
underlag i deras arbete med generationsmålet och miljömålen, verka för att målen 
beaktas i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i 
det regionala tillväxtarbetet. Länsstyrelsen ska särskilt samordna arbetet på regional 
nivå med anpassning till ett förändrat klimat. En mycket viktig del i det miljöstrategiska 
arbetet är att föra en dialog med kommuner, Region Örebro län 1, Skogsstyrelsen med 
flera myndigheter samt andra aktör,er inom länet. 

Grunden för miljömålsarbetet i Örebro län är det samarbetsavtal mellan länets 
kommuner, dåvarande Landstinget, Skogsvårdsstyrelsen och Länsstyrelsen som 
undertecknats år 2002. Vi har kommit överens om att gemensamt forma mål och 
åtgärder inom våra respektive ansvarsområden samt verka för att vi når målen. 

Föreliggande program är det andra åtgärdsprogrammet som antas av Länsstyrelsen i 
Örebro län. Programmet ersätter det tidigare åtgärdsprogram som fastställdes år 2005 . 
Samma år antog Länsstyrelsen även regionala miljömål som under år 2006 reviderades 
med bakgrund av att det 16:e miljömålet Ett rikt växt- och djurliv antogs av riksdagen. 
På klimatområdet gäller det Energi och klimatprogram som antagits av Länsstyrelsen 
och Regionförbundet år 2012 (Länsstyrelsen, 2013). Länsstyrelsen har även uppdraget 
att följa upp hur arbetet med miljömålen går i länet. Den senaste rapporten, Hållbarhet i 
sikte 2013, sammanfattar miljötillståndet i Örebro län samt besvarar hur långt vi 
kommit i miljömålsarbetet (Länsstyrelsen i Örebro län, 2013). 

Detta åtgärdsprogram bygger på rappo11en Miljömål för Örebro län 2015-2020 som 
fastställer att av de 16 nationella miljömålen är det 14 mål med respektive preciseringar 
som är regionala miljömål under åren 2015-2020 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2015). De 
två som undantas är Hav i balans och levande kust och skärgård respektive Storslagen 

Jjällmiljö eftersom de inte är relevanta för Örebro län. För Begränsad klimatpåverkan 

gäller de mål som preciseras i Energi och klimatprogram för Örebro län. 

Utarbetandet av detta åtgärdsprogram har skett genom dialog med länets 12 kommuner, 
Region Örebro län, Skogsstyrelsen samt ett antal föreningar i länet. Tjänstemän från 
Länsstyrelsen har bland annat träffat kommunala tjänstemän på plats och tagit del av 
respektive kommuns planering och genomförande av det miljöstrategiska arbetet. 

1 Den I januari 20 I 5 gick Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro samman i Region Örebro 
län. 
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3. Strategi 
För att effektivisera miljöarbetet i Örebro län har Länsstyrelsen tillsammans med 

kommunerna, Skogsstyt·elsen, Region Örebro län och ett antal föreningar i länet enats 

om följande strategi: 

• Vi prioriterar det miljöstrategiska arbetet inom sex fokusområden. 

• Fokusområdena kopplar till de regionala miljömålen för att tydliggöra hur det 

miljöstrategiska arbetet bidrar till att miljömålen uppfylls (se bilaga I). 

• Länsstyrelsen och berörda organisationer sammanställer befintliga styrdokument 

som kopplas till fokusområdena. 

• Inom vissa fokusområden uitgörs arbetet med miljömålen att genomföra 

befintliga eller kommande strategier, styrdokument eller program inom den 

aktuella perioden 2016-2020. 

• Inom andra fokusområden anger åtgärdsprogrammet gemensamma åtgärder för 

ökad samverkan och effektivitet. 

• Saknas styrdokument eller motsvarande inom något fokusområde ska 

åtgärdsprogrammet vara ett stöd för att utveckla ett nytt styrdokument. 

• De uppföljningar som anges i respektive styrdokument blir viktiga för 

uppföljningen av åtgärdsprogrammet. Det sammantagna arbetet inom varje 

fokusområde följs upp vatje år. 

• Länsstyre lsen samordnar arbetet. 

3.1 Arbetsprocess för åtgärdsprogrammet 
Arbetsprocessen för framtagandet av åtgärdsprogrammet framgår av figuren nedan. 

Nuläge 

Under 2014 Våren 2015 Junl-okt. 2016 22/1 2015 - 22/2 2016 

" " " Dialog med Sex Texter och fokusområ· kommuner, den förslag på 
ÖLL m fl. fastställs åtgärder 

V V V 
Möten om det Fokusområden Internt och externt Remiss till 
miljö- förankras hos arbele. Avslämnlng I kommunerna, 
strategiska kommunerna, ROL, Miljö-& ROL, SKS och 
arbetet. SKS & NGOs. Därefter naturvårdsrådet. NGOs. 

hos Miljö-& 
naturvårdsrådet. 

Figuren visar processen för framtagandet av Atgärdsprogram för Örebro läns 

miljömål 2016-2020. De blå pilarna symboliserar arbetet inom respektive block. 

ÖLL = Örebro läns landsting, RÖL = Region Örebro län, SKS = Skogsstyrelsen, 

NGOs = icke-statliga föreningar. 

Mars 2016 

Miljö-& 
nalurvårdsrådet 
fastställer 
programmet 
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3.2 Process för framtagande av fokusområden 
Ett fokusområde är ett område inom miljöarbetet som länets aktörer prioriterar i det 

miljöstrategiska arbetet. De olika fokusområdena har identifierats på följande sätt: 

I. Länsstyrelsen har på olika möten med kommuner, Örebro läns landsting, 

Skogsstyrelsen och andra aktörer i länet under 2014 tagit del av det 

miljöstrategiska arbetet som genomförs. 

2. På mötena presenterade respektive aktörs organisation vilka miljöfrågor som de 

prioriterar samt planerar att prioritera inom det miljöstrategiska arbetet. Vidare 

vilka områden man anser sig råda över eller inte. På dessa möten har också lagts 

förslag på områden som de anser att vi gemensamt i länet bör prioritera. 

3. Resultatet från dessa möten har analyserats och det framkom ett antal 

gemensamma nämnare. 

4. Med utgångspunkt från dessa gemensamma nämnare föreslog Länsstyrelsen 

länsövergripande fokusområden. Dessa områden förankrades hos aktörerna på 

gemensamma möten och fastställdes därefter av länets Miljö- & naturvårdsråd 

(se avsnitt 5 nedan). 

5. Som stöd att genomföra arbetet inom fokusområdena kopplas de styrdokument 

som finns framtagna, eller kommer att utarbetas, inom Länsstyrelsen, länets 

kommuner, Region Örebro län, Skogsstyrelsen m fl . 
6. Saknar en aktör styrdokument inom något fokusområde ska sådant så snart som 

möjligt utarbetas. 

7. Arbetet med åtgärdsprogrammet organiseras i projektform som sträcker sig över 

tidsperioden 2016-2020. Det innebär att varje fokusområde har en arbetsgrupp 

som består av en person som är sammankallande samt andra personer som är 

mer eller mindre permanenta i gruppen beroende på arbetets gång. Övergripande 

samordnare för arbetsgrupperna blir Länsstyrelsens miljömålssamordnare medan 

länets Miljö- och naturvårdsråd blir styrgrupp. En referensgrupp knyts till 

arbetet som föreslås bestå av ledande tjänstemän inom berörda organisationer. 

8. Länsstyrelsens dagliga verksamhet bidrar som stöd i arbetet inom 

fokusområdena. 

9. Länsstyrelsen samordnar processen genom regelbundna möten och 

avstämningar, samordnande informationsprojekt, prioriteringar inom 

verksamhetsplaneringar mm. 

l 0. Tillsammans med de olika aktörerna fastställs hur regelbunden uppföljning och 

utvärdering ska ske. 
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3.2.1 Fokusområden 
Med utgångspunkt från det som framkommit i dialogarbete har fö ljande fokusområden 
identifierats. De sex fokusområdenas koppling till de 14 regionala miijömålen framgår i 
bilaga I. 
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4. Genomförande 
Åtgärdsprogrnmmet omfattar rekommendationer på åtgärder som behöver genomföras 

för att vi ska nå de regionala miljömålen. Åtgärderna specificerar inte hur 

genomförandet ska ske. Länets aktörer kan besluta var för sig, eller tillsammans, vilka 

åtgärder som de kan genomföra eller medverka i. Det står naturligtvis fritt att prioritera 

andra åtgärder om dessa kan anses vara effektivare i arbetet inom fokusområdena. Efter 

två år av genomförandetiden tar styrgruppen ställning till om åtgärdsprogrammet ska 

revideras. 

4.1 Ett gemensamt ansvar 
För att nå framgång i miljöarbetet behöver alla aktörer utifrån sina förutsättningar ta ett 

ansvar och vidta det som krävs för .att åtgärderna ska kunna genomföras. Länsstyrelsen 

arbetar efter de förutsättningar som riksdagen och regeringen ger främst inom det 

miijöpolitiska området. Kommunerna och Region Örebro län har viktiga 

kompletterande roller även inom andra åtgärdsområdena. NGOs har en viktig roll inom 

opinionsbildning och gör mycket arbete inom det direkta miljöområdet. Näringslivet 

behöver ständigt utveckla sitt sektorsansvar och förbättra, bredda och kommunicera sitt 

miljöarbete. 

4.1.1 Koppla styrdokument till fokusområden 
Ett första steg i genomförandet är att koppla befintliga och planerade styrdokument 
inom den egna organisationen till rc;Jevant fokusområde (se exempel i bilaga 2). 
Därefter bö1jar arbetet med att genomföra prioriterade åtgärder inom respektive 
fokusområde. 

Åtgärderna i programmet kan sannolikt till betydande del genomföras genom 

prioriteringar i den ordinarie verksamheten. För vissa åtgärder kan finnas riktade statliga 

stöd, ersättningar eller bidrag för att helt eller delvis finansiera åtgärden. Exempel är 

stöd för lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) och lokala naturvårdsprojekt (LONA). Det 

ska även anges vilken eller vilka som kan eller ska genomföra respektive åtgärd. 

4.1.2 Landsbygdsprogrammet 
Landsbygds programmet löper från 2014 till och med 2020. Det består av 

investeringsstöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar 

utveckling och innovation är prioriterat. Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och 

livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt 

attraktiv landsbygd. Genom landsbygdsprogrammet erbjuds lantbrukare 

kompetensutveckling i syfte att minska produktionens miljöpåverkan. Inom 

landsbygdsprogrammet finns flera i:nvesteringsstöd som syftar till att minska 

miljöpåverkan genom att minska energiförbrukningen samt för att gynna övergången till 
fossilfri energiproduktion både inom lantbruket men även inom landsbygdsföretag i 
stort. Miljöinvesteringar är stöd som i första hand är till för att stimulera insatser för 

miljön i odlingslandslandskapet. Programmet är ett viktigt instrument som gör det 

möjligt att styra mot särskilt angelägna områden. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen 

arbetar med genomförandet av landsbygdsprogrammet. För ytterligare upplysningar om 

6 



Remissversion, remisstid 22 oktober 2015 - 22 februari 2016 

landsbygdsprorammet se Länsstyrelsen i Örebro läns hemsida 
1,vww.lansstyrelsen.se/orebro. 

Foto: UlfSandström 

2015-10-22 
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5. Fokusområden 
I Örebro län finns ett Miljö- och naiturvårdsråd med representanter från Länsstyrelsen, 

Skogsstyrelsen, länets 12 kommuner samt Region Örebro län. Ledamöter i rådet är 

politiker från länets kommuner samt Region Örebro län. Skogsstyrelsen representeras 

av en tjänsteman. Rådets ordförandle och vice ordförande är chefstjänstemän inom 

Länsstyrelsen, sekreterare är Länsstyrelsens miljömålssamordnare. Miljö- och 

naturvårdsrådet är ett forum för dialog i strategiska miljö- och naturvårdsfrågor och att 

årligen prioritera gemensamma åtgärder. Rådet, som träffas fyra gånger per år, följer 

utvecklingen och ska vid behov revidera de regionala miljömålen, åtgärdsprogram samt 

arbeta för kompetenshöjning inom miljö- och naturvårdsfrågor. 

I länet har det sedan 2007 funnits en gemensam energi- och klimatstrategi som antogs 

av Länsstyrelsen och dåvarande Regionförbundet. Dokumentet skulle revideras vart 

fjärde år, och 2011 gjordes ett stort arbete då strategin blev ett program och 

omarbetades från grunden. Då detta program förankrats i båda organisationerna (samt 

dåvarande Landstinget), och i bred dialog med kommuner, företag och organisationer i 
länet, ingår det även åtgärder inom miljömålen. Resultatet blev ett energi- och 

klimatprogram för Örebro län 2013-2016 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2013). 

Syftet med energi- och klimatprogrammet är att styra inriktningen på verksamheter vid 

Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län. Programmet ska vara vägledande för 

länets kommuner och landsting samt inspirera företag och andra organisationer. Målet 

är att tillsammans arbeta för att Öre:bro län når uppsatta energi- och klimatmål och att 

bidra till en hållbar samhällsutveckling. Energi- och klimatprogrammet är ett 

förtydligande av den ekologiska dimensionen i den regionala utvecklingsstrategin. 

Inom länet pågår flera projekt kring energieftektivisering liksom även några stora 

satsningar på förnybar energi från biobränslen, solenergi och vindkraft. Ett EU-projekt 

har genomfö1ts för att utveckla möjligheterna för cykelturism och ett projekt kring 

samåkning pågår. Region Örebro län arbetar med projekt kring klimateffektiva 

godstranporter. 

Det statliga stödet för energieffektivisering i kommuner och landsting har fått statt 

genomslag. Alla länets tolv kommuner samt Region Örebro län arbetar efter antagna 

strategier för energieffekt i visering. 

Under 2015 satsade regeringen pengar i Klimatklivet, ett nytt klimatinvesteringsstöd. 

Stödet ska gå till klimatinvesteringar på lokal nivå. De investerade medlen ska ge 

största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska 

växthusgasutsläppen. Ett projekt som Energimyndigheten driver, delvis via Region 

Örebro län, är olika insatser för energieffektivisering riktade mot små och medelstora 

företag. I det främjande arbete som organisationerna gör för dessa satsningar kommer 

också information om andra stödformer, tex landsbygdsprogram, solcellstöd och 

renovering av miljonprogramområclen. 
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Styrdokument 

En första del i arbetet med åtgärdsprogrammet är att inventera vi lka styrdokument 
relevant för fokusområdet Klimat som finns inom respektive organisation. Exempel på 
styrdokument inom Länsstyrelsen för fokusområdet: 

• Landsbygdsprogrammet 20 L4-2020 
• Sammanfattande redogörelse för kommuners översiksplaner 
• Vindkrafthandlcdning 
• Regional handlingsplan för klimatanpassning 
• Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016 

Foto: Länsstyrelsen i Örebro lä11 

9 



Remissversion, remisstid 22 oktober 2015 - 22 februari 2016 2015-10-22 

Åtgärder 

Åtgärder att genomföra inom fokusområdet Klimat är de som anges i Energi- och 

klimatprogram för Örebro län 2013-2016 (Länsstyrelsen i Örebro län, 2013). Till 

programmet hör en åtgärdsbilaga. Programmet samt bilagan finns att ladda ner på 

Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/Orebro. Under 2016 kommer 

programmet att revideras och ett nytt energi- och klimatprogram kommer att utarbetas 

för perioden 2017-2020. 

Förslag på åtgärder inom fokusområdet Klimat 

Åtgärd Motivering/kommentar Aktörer 

Energi- och klimatprogram för Ett viktigt regionalt samarbete som ska Länsstyrelsen och 

Örebro län 2013-2016 prioriteras. kommunerna. 

Annat ... Egna förslag 

Foto: Länsstyrelsen i Örebro län 
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5.2 Giftfri vardag 
Under de senaste åren har medvetenheten om riskerna med den omfattande 

kemikalieanvändningen i samhälle1t ökat. Att hälsoskadliga ämnen kan spridas från 

bland annat kläder, hygienprodukter, leksaker och möbler är numera välkänt och vår 

exponering för kemikalier är något som oroar många. Foster, barn och unga är särskilt 

känsliga för påverkan från kemikalier och behöver därför särskilt prioriteras i arbetet. 

Den ökade insikten om problematiken kring miljögifter är något som hitintills till stor 

del drivits på av enskilda personer och ideella krafter. Framförallt bör här nämnas 

Naturskyddsföreningens omfattande arbete med projektet "Operation Giftfri Förskola", 

där de bland annat tagit fram förslag på åtgärder för att minska exponeringen av 

miljögifter i förskolan. Att alla länc:ts kommuner nu visar intresse för frågan är 

förhoppningsvis ett tecken på att vi snart kommer att se flera av dessa åtgärder 

genomföras i praktiken. Det är hög tid att fasa ut hälsofarliga material och produkter 

från förskolor, skolor och andra miljöer där barn vistas. 

Inom Länsstyrelsens arbete med tillsynsvägledning finns en samverkansgrupp för 

kemikaliefrågor (Kemsamverkansgruppen) där länets kommuner, Arbetsmiljöverket och 

Region Örebro län samt Arbetsmiljömedicinska kliniken är representerade. En regional 

samverkangrupp för "Giftfri vardag" initierades 2011 av Länsstyrelsen, dåvarande 

Landstinget och forskningscentret Människa-teknik-miljö (MTM) vid Örebro 

universitet. Samarbete pågår fortfarande, för närvarande med fokus på giftfri förskola. 

I Kemikalieinspektionens (Kemi) nya Handlingsplan för en giftfri vardag 2015-2020 

fastslås att "kommunerna är grunden för det nationella arbetet". Vidare föreslår 

handlingsplanen nationella åtgärdsprogram inom områdena högfluorerade, 

hormonstörande respektive allergiframkallande ämnen. 

Giftiga kemikalier kan läcka ut från förorenade områden. Ofta sker sådant läckage 

under lång tid vilket skadar miljön och människors hälsa. Många nedlagda, men även 

pågående, verksamheter har orsakat föroreningar i området där verksamheten legat eller 

fortfarande ligger. Det innebär omfattande men nödvändiga inventeringar för att 

kartlägga dessa. Här krävs stöd till kommunerna för att utreda ansvarsfrågan_ 

Fritidsbåtar är också en verksamhet: som kan påverka miljön negativt. Exempel är 

användningen av äldre tvåtaktsmotorer med ineffektiv förbränning samt hanteringen av 

båtfärger och petroleumprodukter. 

Foto: i\lostphotos 

11 



Remissversion, remisstid 22 oktober 2015- 22 februari 2016 2015-10-22 

Styrdokumcnt 

En första del i arbetsprocessen med föreliggande åtgärdsprogram är att vatje 

organisation inventerar vilka styrdokument som är relevant för fokusområdet Giftfri 

vardag. Exempel på styrdokument inom Länsstyrelsen för fokusområdet: 

• Regionalt program för efterlbehandling av förorenade områden 2015 
• Tillsyns vägledning 2015-2017 
• Landsbygdsprogram 2014-2020 

Åtgärder 

Förslag på åtgärder inom fokusområdet Giftfri vardag 

Åtgärd Motivering/kommentar Aktörer 

Giftfri skola. Ta fram Ett viktigt regionalt samarbete som ska Länsstyrelsen och 

informationsmaterial om skadliga prioriteras. Informationen bör i första hand gå kommunerna. 

kemikalier som riktar sig till barn ut ti 11 skolor. Arbetet är påbö1jat i några av 

mellan 6-19 år. län~:ts kommuner. Stöd finns i underlag från 

Naturskyddsföreningen 

Giftfri förskola. Utarbeta en Kommunerna Karlskoga och Örebro har Länsstyrelsen och 

regional check[ ista för att fasa ut påbö1jat arbetet kommunerna 

farliga kemikalier ur förskolan 

Regionalt samarbete för att Här kan dras nytta av Region Örebro läns Länsstyrelsen, Region 

informera om att hormonstörande erfarenheter från arbetet med att ta fram Örebro län och 

ämnen och andra skadliga informationsmaterial om farliga kemikalier kommunerna 

kemikalier inte ska nå barn och till gravida och småbarnsföräldrar. 

ungdomar i skolålder. 

Utarbeta kemikalieplaner inom den Länsstyrelsen kan samordna Länsstyrelsen och 

egna organisationen kommunerna 111 tl . 

Hanteringspolicy för hantering av Schaktmassor kan innehålla en hel del Länsstyrelsen och 

schaktmassor föroreningar samt uppgår vanligtvis till stora kommunerna 

volymer. Kommunerna kan behöva stöd i 

form av tillsynsvägledning för att utreda 

ansvarsfrågan för förorenade områden med 

risk:klass I och 2 

Annat .. . Egna förslag 
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5.3 Vatten 
Det finns en lång historia i Örebro län av att använda vatten som en källa till ekonomisk 
tillväxt och produktion. Bergs-, skogs- och jordbruket och vattenkraften har satt sina 
avtryck. Synen på miljöhänsyn har dock förändrats med tiden. Vi har gått från utdikning 

och torrläggning till att återskapa v~\tmarker med förutsättningar för biologisk mångfald. 

Aldre vattenverksamhet med avsaknad av miljöhänsyn 

Många vattenverksamheter i Örebro län är grundade på äldre tillstånd där krav på 
försiktighetsmått som regel inte har ställts i den utsträckning som miljöbalken kräver. 
Det finns även verksamheter som saknar tillstånd och därför saknar villkor om 
miljöhänsyn som styr verksamheten. 

Många vattendrag har använts som flottleder och är därmed ofta kraftigt påverkade för 
att underlätta flottningen av timmer som rensning av sten, sprängningar mm. Det ledde 
till att livsmiljön för olika vattenlevande arter försämrades dramatiskt. Några av de 
viktigaste förutsättningar för att nå miljömålet levande sjöar och vattendrag är att det 
finns minimitappning och fiskpassager vid länets dammanläggningar och att 
flottledsrensade vattendrag återstå Ils. 

Miljög(fter med fokus på dricksvatten 

l vått moderna samhälle förekommer en mycket stor mängd kemikalier. En del av dessa 
kemikalier kommer ut i våra vatten. Under senaste åren har poly- och perfluorerade 
alkylsubstanser (PFAS) uppmärksammats som kan ge upphov till ämnen som bryts ned 
mycket långsamt och ge upphov til I negativa hälsoeffekter för människor och djur. 

För stora utsläpp av gödningsämnen 

Närkeslätten och Hjälmaren är de delar av länet som framförallt är drabbade av 
övergödningsproblem, till exempel algblomning och syrefria bottnar. Orsaken till 
övergödningen är utsläpp av fosfor från jordbruksmark, men även utsläpp av orenat 
eller otillräckligt renat avlopps- och dagvatten. 

Jordbruk 
64% 

Oppen 
6% 

Dagvatten 
6% 

Atm deposition 
3% 

Belastning av fosfor i Eskilst1111aå11s avri1111i11gso111råde inklusive Hjälmare11. Cirke/diagmm111et visar 
olika utsläpps källor av.fosfor till ytvattnel i området. 
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De kommunala miljökontoren har tillsyn över verksamheter med utsläpp av 
gödningsämnen. Länsstyrelsen har tillsyn över några få större anläggningar men också 
ansvar för tillsynsvägledning till kommunerna. Länsstyrelsen delar ut bidrag till 
lantbrukare genom landsbygdsprogrammet samt till föreningar och kommuner för 
lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) med syfte att minska övergödningen. För att lyckas 
med att begränsa övergödningen så krävs samarbete inom avrinningsområden. Fokus 
behöver idag framförallt riktas mot Hjälmaren och Närkeslätten. 

Försurning 

Försurning orsakas av sto1t nedfall av sura luftföroreningar från förbränning av fossila 
bränslen och en mark som inte har naturlig förmåga att neutralisera syrorna. Kalkning 
sker för att bevara livet i sjöar och vattendrag. Länsstyrelsen finansierar tillsammans 
med kommunerna kalkningen i länet. Skogsbruket påverkar markkemin och kan leda till 
försurning. Skogsstyrelsen har ett ansvar att säkra så att skogs- och markskadorna 
minimeras av skogsbruket. 

Främmande arter 

Främmande (invasiva) arter kan orsaka allvarliga problem genom att konkurrera ut 
inhemska arter eller vara bärare av nya sjukdomar. Et exempel är flytbladsväxten 
sjögull som har planterats in till sjön Väringen på 1930 talet. Den har sedan spridit sig 
genom Arbogaån och är nu ute i Mälaren. Ett annat exempel är den nordamerikanska 
svarta dvärgmalen som upptäcktes 2014 i ett grustag i K i Isbergen. Åtgärder vidtogs så 
att den nu inte längre existerar. Dvärgmalen har vad vi vet ingen naturlig fiende i 
svenska vatten, vilket innebär att om den kommit ut i till exempel Hjälmaren skulle det 
kunnat få allvarliga konsekvenser. 

Styrdokument 

Det styrdokument som framför allt kommer att gälla för fokusområde Vatten kommer i 
huvudsak att vara de åtgärder som anges i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram som 
beslutas december 2015. 

Rensat vattendrag. Foto: Ca/luna 
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Åtgärder 

Förslag på åtgärder inom fokusområdet Vatten 

Åtgärd Mo1tivering/kommentar Aktörer 

Vattenmyndigheternas Ett viktigt regionalt samarbete som ska Länsstyrelsen och 

åtgärdsprogram prioriteras. Å tgärdsprogrammet planeras att kommunerna. 

bli fastställt under hösten 20 15. 

Annat ... Egna förslag 

F olo: Ulf Sandström 
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5.4 God bebyggd miljö 
Om vi ska uppnå en god bebyggd miljö är det särskilt viktigt att samhällsplaneringen 

för en hållbar bebyggelsestruktur och hushållning med energi, kultur- och naturresurser 

förbättras. Att bevara bebyggelsens kulturvärden, minska påverkan från trafikbuller och 

dålig inomhusmiljö samt minimera det farliga avfallet är viktiga utmaningar. Vi 

behöver även ställa om till förnybara energikällor och hållbara transportmedel. I 

samhällsplaneringen krävs en ur miljösynpunkt bättre tillämpning av de befintliga 

regelverken, framför allt av Plan- och bygglagen (PBL). Om den kommunala 

översiktsplaneringen utvecklas mo1t långsiktig hållbarhet kan den bli ett avgörande 

verktyg för flera delar inom fokusområdet God bebyggd miljö. 

Buller 

Flera studier visar att buller påverkar människors hälsa negativt, t ex sömnstörningar, 

prestationsnedsättning och inlärningsförmåga. Bra tätortsnära bostäder ställer krav på 

god planering och bulleranpassat bostads byggande. Länsstyrelsen och kommunerna har 

viktiga uppgifter i detta arbete både som tillsynsmyndighet och planerare. De centrala 

myndigheterna, Boverket och Naturvårdsverket, har tagit fram gemensamma riktlinjer 

för hur behovet av bostäder ska kunna kombineras med kravet på att de boende inte ska 

utsättas för buller. 

Den kommunala översiktsplanen 

Kommunfullmäktige ska enligt PBL, minst en gång under en mandatperiod pröva om 

översiktsplanen är aktuell. Länsstyrelserna har en tydlig roll i processen kring prövning 

av översiktsplanens aktualitet och ska minst en gång under mandatperioden redovisa 

sina synpunkter i fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha 

betydelse för översiktsplanens aktualitet. 

Vindkraft i Örebro län - en vägledning kring etablering 

Vägledningen Vindkraft i Örebro län vänder sig till länets kommuner som stöd för 

planering och prövning av vindkraft (Länsstyrelsen i Örebro län, 2014a). Även 

verksamhetsutövare som planerar att ansöka om tillstånd för att bygga vindkraftverk har 

nytta av den. Syftet med vägledningen är att navigera i landskapet så att vindkraften 

byggs ut där så är lämpligt. 

Regional handlingsplan for klimatanpassning 

Handlingsplan för klimatanpassning är ett vägledande dokument med åtgärder för det 

fo1tsatta regionala arbetet med att anpassa Örebro län till ett förändrat klimat. Målet 

med planen är att den ska vara ett stöd i kommunernas arbete med att implementera 

klimatanpassning i de verksamhetsområden som berörs eller kan komma att beröras av 

de pågående klimatförändringarna. 

Planprocessen är en viktig del i kommunernas klimatanpassningsarbete eftersom PBL 

kräver att hänsyn tas till klimatförändringarna vid planläggning och i ärenden om 

bygglov eller förhandsbesked. Länsstyrelsen har en skyldighet att bevaka att så sker vid 

både översiktsplanering och detaljplaneläggning. 
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Styrdokument 

En första del i arbetsprocessen med föreliggande åtgärdsprogram är att varje 
organisation inventerar vilka styrdokument som är relevant för fokusornrådet God 

bebyggd miljö. Exempel på styrdokument inom Länsstyrelsen för fokusområdet: 

• Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden 2015 
• Sammanfattande redogörelse för kommuners översiksplaner 
• LIS-handledning, Vättern och länet 
• Vindkrafthandledning 
• Regional handlingsplan för klimatanpassning 
• Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016 

!11stallalio11 Nomade av Gny Lorgeret, OpenArt Örebro 2015. Foto: Ulf Sandström 

2015-10-22 
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Åtgärder 

Förslag på åtgärder inom fokusområdet God bebyggd miljö 

Åtgärd Motivering/kommentar Aktörer 

Utveckla och Kommuner och Länsstyrelsen behöver tillsammans Länsstyrelsen och 

samverka kring förstärka resurserna kommunerna 

arbetet med strategisk 

planering och 

planeringsunderlag 

Arbeta för att Länsstyrelsen har som ambition att i större utsträckning Länsstyrelsen och 

kommunerna arbeta för att kommunerna bör aktualisera sina kommunerna 

aktualiserar sina översiktsplaner och i ett tidigt skede vara delaktig i arbetet 

översiktsplaner 

Kmiläggning av buller En sådan kartläggning är ett mycket bra planeringsunderlag Kommunerna 

inom täto1ter 

Erbjuda utbildning om Hur planera för att minimera bullerproblem? Bullrets Länsstyrelsen, Region 

buller effekter på människor etc. Örebro län och 

kommunerna 

Minska mängden Genom källsortering. informationskampanjer mm Länsstyrelsen, Region 

avfall Örebro län och 

kommunerna 

Annat ... Egna förslag 

Foto: Mostphotos 
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5.5 Biologisk mangfald 
Insatser för att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster behöver göras 

med ett helhetsperspektiv där hänsyn tas till ekologiska samband. Stora satsningar har 

gjorts under de senaste 10 åren att skydda områden. Exempelvis har många 

naturreservat bildats av länets kommuner och länsstyrelsen och antalet biotopskydd som 

inrättats av skogsstyrelsen har ökat. Markägare har avsatt frivilliga avsättningar genom 

FSC2 och PESC3 och ett stort miljöarbete sker inom skogssektorn. Sveaskog har bildat 

ekoparker där naturvårdsambitionen är mycket hög. Åtgärder för hotade arter har 

utvecklats framgångsrikt och förvaltningsplan för de stora rovdjuren har tagits fram. 

Hot mot den biologiska mångfalden finns i form av förändrat klimat, rationaliseringar 

och effektiviseringar av markanvändningen. Exempelvis är avverkningstakten i skogen 

hög i länet. Så trots ett effektivt miljöarbete finns fortsatt stora behov av åtgärder. En 

samverkan behöver utvecklas mellan många olika aktörer för att knyta ihop skyddade 

miljöer till ekologiskt fungerande landskap. 

Pågående arbete med biologisk mångfald i länet 

Inom Länsstyrelsen har arbetet med skydd av värdefulla naturmiljöer under senare år 

fokuserats på skydd av framförallt skog, men även myrar som ingår i den nationella 

myrskyddsplanen samt värdefulla limniska miljöer. I den beslutade propositionen En 

svensk strategi för biologisk mångf'ald och ekosystemljänster (Regeringens prop., 

2013/14) anges följande nationella arealmål: 

Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. 
Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning. 
Det formella skyddet av våtmarker har ökat genom att myrar med höga 
naturvärden i den nationella myrskyddsplanen skyddas. 
Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat. 

Skogsstyrelsens arbete består blandl annat av: 

• Strategiskt arbete med områdesskydd (biotopskydd, naturvårdsavtal) 

• Nokås (stöd till natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i skogen) och stöd till 
ädellövskog. 

• Sammanhållande part i dialogprojektet om miljöhänsyn. I projektet har 
målbilder för god miljöhänsyn tagits fram i samverkan med skogssektorn. 

• Rådgivning och utbildning. 

• Tillsynsarbete. 

• Gröna planer. 

2 
FSC - Forest Stewardship Council. En oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett 

miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt 
certifieringssystem FSC. 
3 
PEFC- Programme for the Endorsemenl ofForest Certification. En global fristående 

paraplyorganisation för utvärdering och ömsesidigt erkännande av nationella standarder som verkar för 
uthålligt skogsbruk genom oberoende ce11nfiering. 
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Styrdokument 

Som en första del i arbetsprocessen med föreliggande åtgärdsprogram är att va1je 
organisation inventerar vilka styrdokument som är relevant för fokusområdet Biologisk 

mångfald. Exempel på styrdokument inom Länsstyrelsen för fokusområdet: 

• Värna Vårda Visa i Örebro län 
• Våtmarksstrategi för Örebro län 
• Strategi för formellt skydd av skog i Örebro län 
• Förvaltningsplaner för stora rovdjur 
• Förvaltningsplaner för kronhjo11 och viltsvin 
• Skötselplaner för länets älgförvaltningsområden 
• Atgärdsprogram för hotade aiter 
• Landsbygds program 2014-2020 

Dovhjort i vinterlandskap. Foto: U/f Sand~tröm 
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Åtgärder 

Förslag på åtgärder inom fokusområdet Bi ologisk mångfald 

Åtgärd Motivering/kommentar Aktörer 

Regerings uppdraget Uppdraget innebär att till 2017 i bred samverkan ta fram Länsstyrelsen 

Grön infrastruktur. regionala handlingsplaner för biologisk mångfald. Syftet tillsammans med 

med handlingsplanerna är att identifiera landskapets kommuner, 

biotoper, struktt1 rer, element och naturområden i land- och Skogsstyrelsen m fl. 

vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden. Dessa Samarbete med 

tillsammans skapar ett ekologiskt sammanhang och som berörda 

utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska landskapsaktörer som 

mångfald och fräimja ekosystemtjänster, som exempelvis markägare, brukare, 

värden för friluftslivet. I handlingsplanerna ska även myndigheter, ideella 

förslag till lämpliga bevarandeinsatser redovisas . organisationer och 

Riktlinjer för uppdraget kom från Naturvårdsverket 
andra relevanta 

oktober 2015. 
aktörer på lokal och 

regional nivå 

Upphandling som Medför positiva effekter för lokalt näringsliv, Länsstyrelsen, Region 

gynnar lokal kulturlandskapet och naturvärden Örebro län, 

verksamhet och Skogsstyrelsen och 

biologisk mångfald kommunerna 

Landsbygdsprogram Ett viktigt instrument för att driva arbetet med miljömålen. Länsstyrelsen och 

2014-2020 Se punkt 4.1.2 Skogsstyrelsen 

Arbeta med natur- och Stor potential för att öka kommunens attraktivitet hos Länsstyrelsen, 

kulturreservat i medborgare och locka folk att besöka och även bosätta sig Skogsstyrelsen och 

tätmtsnära områden i kommunen, gy11111ar närturism och naturtmism. kommunerna 

Ce1tifiera skogsbruket Ce11ifieri11gen är en av marknaden använd Kommunerna 

och anpassa kvalitets märkning. 

skogsbruksmetoder i 
Skogsstyrelsen arbetar inte med certifiering, däremot är 

tätmtsnära lägen som 
myndigheten med och för ut kunskap angående anpassade 

gynnar friluftsliv och 
skogsbruksmetoder. 

biologisk mångfald 

Företagsdialoger inom Årligen återkommande dialog mellan Skogsstyrelsen och Skogsstyrelsen samt 

skogssektorn företag eller organisationer inom skogssektorn där man företag/organisationer 

gemensamt tar fram agenda över aktuella områden man ser inom skogssektorn. 

behov av att diskutera , till exempel miljöhänsyn. 

Annat ... Egna förslag 
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5.6 Hallbar resursanvän ning 
En av vår tids största utmaningar globalt sett är vårt konsumtionsmönster. Västvärldens 
höga materiella standard samt rörliga livsstil kräver stora resurser. "Jordens konto 
övertrasserat, ytterligare uttag medges ej" (www.alnarpcleanwater.se/). Det syftar på 
Earth overshooting day. det vill säga den dag då människorna på jorden har förbrukat de 
resurser som jorden tillhandahåller. Under 2015 var det den 13 augusti, år 2014 den 19 
augusti och åren innan senare ändå (Global footprint network, 2015). Följaktligen går 
det åt fel håll med våra konsumtionsmönster. Vi alla i samhället måste bli mer medvetna 
om hur våra konsumtionsmönster kräver alltmer uttag av resurser från vår jord och att 
det inte är hållbart i längden. En framtidens konsument måste i betydligt högre grad 
värdera annan konsumtion än sådant som tär på jordens begränsade resurser. Till 
exempel så pekar Kemikalieinspektionens (Keml) nya Handlingsplan för en giftfri 
vardag 2015-2020 särskilt ut att på förskolor och skolor öka elevernas kunskap om 
hållbar konsumtion. 

Hållbar resursanvändning har identifierats i dåvarande Landstingets Miljö- och 
hållbarhetsprogram 2012-2015 som en av organisationens fem stora utmaningar (Örebro 
läns landsting, 2012). Målet är en materialanvändning inom vården som är 
resurseffektiv, fri från skadliga kemikalier och med låg klimatpåverkan. 

Regionala aktörer spelar en viktig roll i det gemensamma arbetet med att skapa ett 
uthålligt samhälle. Miljömässig hållbarhet är en av de tre dimensionerna i hållbar 
utveckling. Det är viktigt att de regionala aktörerna föregår med gott exempel och 
verkar för miljö- och hållbarhetsfrågor både internt inom organisationen och utåt mot 
medborgare, kommuner, organisationer och företag. 

I Länsstyrelsens interna miljöarbete finns som stöd bland annat ett miljöledningssystem 
med en miljöpolicy och en vision om hur vi kan bidra till ett miljömässigt hållbart 
samhälle samt mål och åtgärder för det interna miljöarbetet under året. Länsstyrelsen 
har även en handlingsplan kopplad till miljöledningsarbetet. I den framgår att 
"miljökrav ställs i all upphandling där det kan medföra miljönytta. Länsstyrelsen 
omfattas av förordningen för energieffektiva myndigheter och ska i samband med inköp 
ställa miljöstyrningsrådets energikrav på avancerad nivå" (Länsstyrelsen, 2014b). 

Styrdokument 

Som en första del i arbetsprocessen med föreliggande åtgärdsprogram är att varje 
organisation inventerar vilka styrdokument som är relevant för fokusområdet Hållbar 
resursanvändning. Exempel på styrdokument inom Länsstyrelsen för fokusområdet: 

• Landsbygds program 2014-2020 
• Regional handlingsplan för klimatanpassning 
• Energi- och klimatprogram för Örebro län 2013-2016 
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Åtgärder 

Åtgärder inom fokusområdet Hå{lbar resursanvändning 

Åtgärd Mo·tiverin g/komm en tar Aktörer 

Organisationerna ska se över det Syftet är att minimera oönskad spridning av Länsstyrelsen, 
interna miljöarbetet gällande naturfrämmande kemikalier. Skogsstyrelsen, 
kemikalier Region Örebro län 

och kommunerna 

Upphandling av varor och tjänster En viktig åtgärd eftersom upphandlingen hos Länsstyrelsen, 

som verktyg för att driva på många aktörer uppgår till så stora belopp. Skogsstyrelsen, 

miljöarbetet Region Örebro län 

och kommunerna 

Erbjuda utbildningstillfällen 0111 Region Örebro Län samt Örebro kommun kan Länsstyrelsen och 

mer miljöanpassad och hållbar vara stöd här. En miljödag kan även Region Örebro län 

upphandling av varor och tjänster arra111geras med tema inom området. 

Utbildningens målgrupper bör vara 

upphandlare på olika nivåer inom 

orgamisationerna. 

Samordna goda exempel inom Möjlighet att lära av varandra, Länsstyrelsen, 

områdena: samordningsvinster. Skogsstyrelsen och 

• Biogas kommunerna 

• Solenergi 

• Livsmedel 

• Miljöledning 

• Miljöanpassade fordon 

Annat .. . Egna förslag 

Foto: U{JSandström 
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6. Uppföljning och utvärdering 
Arbetet med åtgärdsprogrammet kommer att följas upp va1je år. Inom ramen för 

Länsstyrelsens och Skogsstyrelsens uppföljning av miljömålen ska ansvarig för 

respektive fokusområde årligen rapportera det regionala åtgärdsarbetet. Arbetet inom 

fokusområdena sammanfattas och tillgängliggörs på Länsstyrelsens hemsida. I samband 

med det ska även utvärdering ske av processens bärighet, det vill säga om metoderna 

varit effektiva eller om vi bör söka oss nya vägar. 

Foto: Ulf Sandström 
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Foto: U(f Sandström 
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Bilagor 
Bilaga 1. De sex fokusomr~denas kopplingar till de 14 regionala 

miljöm~len. 

Tabellen anger de tre till fyra mest relevanta (viktigaste) regionala miljömål för respektive fokusomri\de 

}'okusområdc Klimat Giftfri Yattcn God Biologisk Hållbar 

Miljömål 
vardag bebyggd mångfald resurs-

miljö användning 

Begränsad klimatpåverkan X 

Frisk lufl X X 

Bara naturlig försurning X 

Gitlfri miljö X X 

Skycldnmle ozonskikt X 

Säker strålmiljö X 

Ingen övergödning X X 

Levande sjöar och vattendrag X X 

Grundvatten av god kvalitet X 

- Myllrande våtmarker X 

Levande skogar X X 

Ett rikt odlingslandskap X 

God bebyggd miljö X X X 

Ett rikt växt- och djurliv X X 
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Bilaga 2. Exempel på styrdokument inom länets kommuner samt Region Örebro län kopplade till fokusområdena 

Exempel på ,1yr<lokumen1 från länets kommuner samt Region Örebro län kopplade ti ll de sex fokusonuådena (Alla rele1 anta styrdokument bör läggas in under respekti,·e 

fokusonuåde som en fOrsta <fel i arbetsproctssen i ätgärdsprogrammet) 

~· 
Klimat Giftfri ,·a,·dog Vatten God bebyggd Biologisk Hållba,· Kommentar 

s miljö mångfald resurs-

an,·ändning 

Kumla kommun· M ilJ öprogram 1012 -2016 X X X X X 

Hällefors kommun : Natun-årdsprogram X 

Lindesbergs komnrnn· Naturvårdsprogrnm X 

Ljusnarsbergs konlmun: Na1u(\·årdsprogra11, X 

~ora kommun: Natur\-·årdsprogram X 

Orebro kommun: Naturplan X 

Orebro J.ommun: ri.,,tiljöµrogrnm X X X X X 

Örebro kon1m\1n· Biologisk mångfald i Örebro X X fokuserar främst på 

K.irterln~ av ekosystemtjtinster landmilJöcr 
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