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Övergripande mål för Sveriges miljöpolitik

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa 

generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser.”

RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN 



Samarbete krävs för att nå miljömålen



Når vi miljömålen i Skåne?

Begränsad klimatpåverkan

Frisk luft

Bara naturlig försurning

Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt

Säker strålmiljö

Ingen övergödning

Levande sjöar och 

vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust 

och skärgård

Myllrande våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap

Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö

Ett rikt växt- och djurliv



Varför når vi inte miljömålen?



Slutsatser om näringslivets miljöarbete

• Miljöarbete har blivit affärsstrategi

• Småföretagen upplever att de behöver stöd för sitt miljöarbete

• Allt fler företag ser lönsamhet i sitt klimatarbete

• Styrmedel som miljöutbildning, informationsverktyg, nätverk 

lyfts fram

• Företagen är ofta positiva, eller i alla fall inte negativa till 

styrmedel, så länge de är konkurrensneutrala och omfattar 

konkurrenter (även i andra länder)

• EU:s handelssystem behöver utvecklas för att få den styreffekt 

som är avsikten

• Miljötekniksektorn beroende av en stark inhemsk efterfrågan



Vad krävs för ett Hållbart Näringsliv?

• Ett näringsliv med drivkrafter som bottnar i ett engagemang för 

samhällets utmaningar som aktivt driver ett miljöarbete för att 

minska miljöpåverkan.

• Teknikutveckling för processer som idag inte är hållbara och 

teknikutveckling för att göra idag tillgänglig teknik som är 

hållbar ekonomiskt lönsam.

• Kraftfulla styrmedel som bland annat förändrar relativpriserna på 

olika aktiviteter, insatsvaror, utsläpp med mera.

• Nya affärsmodeller inom ett ramverk av cirkulär ekonomi. 

Affärsmodeller som bygger på eller åtminstone har en idé kring 

hur produkten efter slutanvändning blir en ny del av ekonomin.



Åtgärdsprogram med 5 utmaningar och 76 åtgärder

Miljöutmaningar

Hållbara transporter i Skåne (12)

Hänsyn till Skånes hav, sjöar och vattendrag (17)

Hushållning med Skånes mark - och vattenresurser (13)

Skydd av Skånes natur- och kulturvärden (22)

Hållbar konsumtion i Skåne (12)

Huvudaktörer

Länsstyrelsen (42)

Kommuner/KFSK (40)

Region Skåne (10)

Skogsstyrelsen (8)

Trafikverket (8)

Markägare (3)

Verksamhetsutövare (10)

SGU (2)

Intresseorganisationer, Energibolag m fl



100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020

• Välj miljömärkt el.

• Välj förnybara energialternativ för värme och kyla i 

byggnaderna oavsett om du äger eller hyr dem.

• Fasa ut fossila bränslen i egna transporter, resor eller köpta 

transporttjänster. 

• Klimatkompensera för resten som ett sista alternativ.

Den miljövänligaste och ekonomiskt mest fördelaktiga 

kilowattimmen är den som aldrig förbrukas!



Läs mer om Skånes miljömål

www.skanesmiljomal.info

Följ ”Skånska åtgärder för miljömålen” 

på Facebook

Tack för uppmärksamheten!

http://www.skanesmiljomal.info/
http://www.facebook.com/pages/Skånska-åtgärder-för-miljömålen/164535010268388

