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Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland
Åtgärdsprogrammet ”Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland” riktar sig till alla
som har en roll i åtgärdsarbetet på lokal och regional nivå. Hjo kommun är en sådan
aktör. Utmaningarna för Västra Götaland fokuseras på fyra områden:

•
•
•
•

Minskad klimatpåverkan och ren luft
Hållbar användning av vattenmiljöer
Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
God boendemiljö och hållbar konsumtion

Inom varje utmaning finns åtgärder för att nå de regionala miljömålen. Sammanlagt finns
det 46 åtgärder som aktörerna kan åta sig att arbeta med. Nedan redovisas vilka
åtgärder som Hjo kommun åtar sig att genomföra och som man ser som mest
angelägna att prioritera utifrån hållbarhetsstrategin. Varje åtagande har en bokstav och
en siffra, som gör den lätt att hitta i det detaljerade underlag som utgör stöd för att
genomföra och följa upp det regionala åtgärdsprogrammet.
Läs mer om innehållet på https://hjo.se/bostad--miljo/kommunens-miljo--ochklimatarbete/utmaningar-for-ett-hallbart-vastra-gotaland/

Hjo kommuns åtaganden inom de fyra utmaningarna
•

Minskad klimatpåverkan och ren luft (KL)

Inga åtaganden. Åtgärderna är riktade mot tätorter med höga halter av partiklar från
vägtrafik och höga halter av kväveoxid i stadsluften. Miljösamverkan Östra Skaraborg kommer
att svara på åtgärder som handlar om småskalig vedeldning.

•

Hållbar användning av vattenmiljöer (V)

V2. Ekologiska kantzoner - inkludera dessa i kommunala planer och informera om deras
betydelse.
V8. Miljöanpassade småbåtshamnar, t ex erbjuda toatömning och skrota uttjänta båtar.
Hållbar användning av vattenmiljöer handlar om att Hjo tar sitt ansvar för Vättern på
lång sikt. Kommun-fullmäktige har antagit det kommunövergripande målet att ”Hjo
kommun ska arbeta för att skydda Vättern mot föroreningar”.
V10. Fiskevårds- och förvaltningsplaner – arbeta aktivt med fiskevård och förvaltning genom
att genomföra åtgärder i befintliga förvaltningsplaner. I samverkan med markägare och
fiskevårdsföreningar har det genomförts omfattande restaureringar av Vätterbäckar
vilka är viktiga reproduktionsområden för både öring och harr.

•

Hållbart brukande av skog och odlingslandskap (SO)

SO5. Bedriva skogsbruket i kommunala skogsbruket utifrån målbilder för god miljöhänsyn.
SO8. Utveckla hyggesfritt skogsbruk i kommunalt ägda skogar för att öka variationen i
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landskapet, främja rekreations- och miljövärden samt visa på möjligheterna med alternativa
brukningsformer.
SO15. Bevara skyddsvärda träd samt säkra ersättningsträd genom att inventera dessa och
erbjuda information om skyddsvärda träd till markägare mfl. Hjo kommun medverkade i
projektet Värna Skyddsvärda Träd. Kommunens målsättning är att öka kännedomen
om skyddsvärda träd och att inventera de områden som inte tidigare inventerats.
SO16. Öka hänsynen till naturvärden i den fysiska planeringen genom att använda GISbaserade naturvårdsdatabaser och naturvårdsplaner i fysisk planering. Till kommunens
naturvårdsplan finns en digital GIS-databas framtagen som behöver bearbetas och ses
över inför en publik publicering.
SO17. Skapa goda miljöer för pollinerare genom att omvandla tätortsnära gräsmarker till
slåtterängar

•

God boendemiljö och hållbar konsumtion (BK)

BK4. Ta fram kulturmiljöprogram som underlag i fysisk planering. Kommunen har tagit fram
ett kulturmiljöprogram för Hjo stad som kommer att styra kommunens arbete de
kommande åren.
BK6. Giftfri vardag. Som medaktör kan Hjo kommun delta i kommunträffar med
erfarenhetsutbyte inom nätverket Giftfri Förskola.
BK7. Främja ekologisk livsmedelskonsumtion. Riktlinjer för måltidsverksamheten anger att
verksamheten ska sträva efter att 25% av livsmedelsbudgeten ska gå till ekologiska
livsmedel och att sträva efter att servera 100% svenskt kött.

