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Tillsammans mot miljomalen 
Sverige har regeringen faststallt 16 nationella miljokvalitetsmal som beskriver det 

tillstand i den svenska miljon som vart miljoarbete ska leda till. Miljomalsarbetet bidrar 
aven till genomforandet av den ekologiska dimensionen av de globala malen i Agenda 
2030. 
Miljomalen foljs numer upp mot ar 2030, liksom de globala malen. Uppfoljningen visar 
dock att det ar fa mal som nas. For att oka forutsattningarna for att na malen har 
Lansstyrelserna fatt i uppdrag att utveckla, samordna och genomfora ett regionalt 
atgardsprogram. 
Varmlands andra atgardsprogram har sju prioriterade atgardsomraden identifierats 

tillsammans med andra aktorer i lanet. Genomforandet av atgardsprogrammet for 
miljomalen sker genom miljooverenskommelser. I overenskommelsen lyfter aktoren in 
de omraden man vill arbeta med under perioden 2022-2025. 

Miljooverenskommelse 
HALLBART BRUKANDE 
AV SKOG- OCH ODLINGSLANDSKAP 

Sawerkan for ett hallbart Varmland 
HALSA OCH LIVSSTIL 

Miljooverenskommelsen ar ett frivilligt stall ningstagande dar ni valjer 
omraden att prioritera och samverka kring under perioden 2022-2025. 
Syftet ar att oka takten i a*tgardsarbetet samt att underlatta samverkan 

mellan lanets aktorer. Tillsammans ska vi aven uppmarksamma det 
arbete som genomfors, for att synliggora vad insatserna leder till. 

Genom arbetet bidrar ni till att uppna flera av de nationella miljomalen 
samt de globala hallbarhetsmalen. 

Genom att sikta mot 
miljomalen, genomfora 

atgarder och synliggora dem 
kan hela Janet bidra till ett 

hallbart Varmland! 

LANSSTYRELSEN VARMLAND 
010-224 70 00 • lansstyrelsen.se/varmland 



Atgardsomrade 	 2022-2025 

Infrastruktur for fornybara drivmedel och laddbara fordon 

Fysisk planering for fornybar energi 

Giftfri vardag 

Integrering av gronska och ekosystemtjanster_i samhallsplaneringen 

Okad dialog kring malbilder i skogen 

Pollinering 

Kommunal vattenplanering 

Peter Jo►/Ison, Torsby kommun 	 Georg Andren, ansst elsen'Varmla d 
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Miljooverenskommelse 
TORSBY KOMMUN 

Vi Star oss att: 

• Genomfora atgarder inom utvalda atgardsomraden. 

• Delta pa moten och aktiviteter inom valda atgardsomraden samt bidra med egen 
kompetens inom omradet. 

• Folja upp atgardsarbetet. 

• Kommunicera arbetet och resultatet internt och externt. 

Lansstyrelsen Varmland Star sig att: 

• Kartlagga aktorernas behov i atgardsarbetet och samordna genomforandet. 

• Anordna kompetenshojande aktiviteter inom respektive atgardsomrade. 

• Samordna och sammankalla arbetsgrupperna. 

• Stotta aktorerna att soka extern finansiering av projektmedel. 

• Ta fram riktlinjer for uppfoljning och utvardering tillsammans med aktorerna 
samt samordna arbetet. 

• Kommunicera atgardsarbetet och resultaten. 

TORSBY KOMMUN 
atar sig att till och med ar 2025 jobba 

med foljande prioriterade 
atgardsomraden 

Miljooverenskommelserna 
bidrar till att genomfora det 
regionala A*tgardsprogrammet 
for miljomAIen. ~~1I~ 
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GLOBALA MALEN 
for Mllbar utveckling 
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