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Enligt sändlista

Remiss på Ekosystemtjänster i en expansiv region - strategi för
miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län
Härmed skickas ”Ekosystemtjänster i en expansiv region Strategi för miljömålet Ett rikt växt- och djurliv i Stockholms län” till er för
yttrande.
Särskilt önskas synpunkter på om ni anser att strategin fångar upp de
huvudsakliga målkonflikterna och lösningarna vad gäller att värna och utveckla
länets biologiska mångfald.
Ni ombeds att i remissvaret även ge goda exempel på arbete som er organisation
bedriver avseende biologisk mångfald. Länsstyrelsen avser att sammanställa goda
exempel i ett kompletterande dokument.
Remissvar ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast 2014-12-31 på adress:
miljoplanering.stockholm@lansstyrelsen.se. Märk svaret med diarienummer: 50122475-2014.

Bakgrund

Strategin har tagits fram inom ramen för den Regionala miljömålsdialogen. Ett
Regionalt miljömålsråd med deltagare från kommuner, KSL, Landstinget,
Trafikverket och Länsstyrelsen har varit styrgrupp för arbetet. Strategin har
kvalitetssäkrats av en arbetsgrupp och vid flertalet dialogmöten.
Det Regionala miljömålsrådet har prioriterat sex miljömål utifrån de
förutsättningar som finns i Stockholms län:
• Ett rikt växt och djurliv (denna strategi)
• Giftfri miljö (strategi som också remitteras nu med svarstid till 31
december 2014)
• Ingen övergödning (remitterad med förlängd svarstid till 31 december
2014)
• Begränsad klimatpåverkan (Klimat- och energistrategi fastställd mars
2013)
• Frisk luft (Åtgärdsprogram för kvävedioxid och partiklar fastställd
december 2012)
• God bebyggd miljö
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Syftet med föreliggande strategi är att belysa målkonflikter och visa på möjliga
lösningar vad gäller länets expansion, och att samtidigt värna och utveckla
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Huvudsakliga målgrupper är
kommuner och regionala myndigheter. Strategins tidsram är sex år då miljömålet
”Ett rikt växt- och djurliv” enligt riksdagen ska nås till år 2020.
Strategin ska fungera som ett stöd för prioriteringar och för vilka konkreta
åtgärder som respektive aktör fattar beslut om. En viktig del i genomförandet av
strategin är också att sprida kunskap och utbyta erfarenheter.

Kontaktperson för eventuella frågor:
Eva Svensson, miljömålssamordnare
Telefon: 010 223 15 91
Epost: eva.svensson@lansstyrelsen.se

Göran Åström
Miljödirektör

Sändlista:
Länets kommuner
Stockholms läns landsting
Kommunförbundet Stockholms län, KSL
Trafikverket Region Stockholm
Skogsstyrelsens Stockholmsdistrikt
Naturskyddsföreningen i Stockholms län
LRF, Lantbrukarnas riksförbund Mälardalen
Stockholms läns hembygdsförbund
Stockholms handelskammare
Naturvårdsverket
Boverket
Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre
Sveriges lantbruksuniversitet/CBM samt Artdatabanken
KTH/Centrum för hållbart samhällsbyggande
Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare

