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Har du nominerat till årets Miljö- och
klimatpris?
Nu har plaketten kommit! Vem som får ta emot den tillkännages den 2
december då Miljö- och klimatrådet delar ut årets miljö- och klimatpris. Priset
delas ut till den eller de som bidragit till att främja länets miljö- och
klimatarbete. Känner du till någon som borde få priset i år? Du kan nominera
en eller flera kandidater. Du kan även nominera dig själv eller din organisation.
Du gör din nominering på Miljö- och klimatrådets webbplats. Sista dag att
nominera är den 31 oktober.
Till nomineringsformuläret

Årets tredje rådsmöte
genomfördes digitalt
På grund av rådande omständigheter kring
coronaviruset och för att minska risken för
smittspridning genomförde Miljö- och
klimatrådet årets tredje rådsmöte digitalt.
Västmanlands landshövding tillika rådets ordförande Minoo Akhtarzand
öppnade mötet med att hälsa två nya ledamöter välkomna.

De två nya ledamöterna är Börje Börjesson, biträdande prefekt från SLU, som
ersätter Staffan Stenhag och Mats Eriksson, regionchef för Kungsleden.
Kungsleden välkomnas även in som ny rådsmedlem.

Framtidsspaning om Västmanlands gröna näringar
På det senaste rådsmötet föreläste Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF,
om förutsättningar för gröna näringar i Västmanland. Han menar att
Västmanlands marker kommer att bli allt attraktivare i framtiden, bland annat
på grund av att ett förändrat klimat kommer att slå hårdare mot
produktionsförutsättningarna i andra delar av världen.
I diskussionen som följde visade det sig att de flesta aktörerna inom Miljö- och
klimatrådet har stark koppling till gröna näringar, antingen direkt eller genom
de fossilfria produkter som kommer att efterfrågas alltmer framöver:
byggnadsmaterial, förpackningar, biobränsle och biokol. Därutöver tillkommer
produktionen av ekosystemtjänster som till exempel ren matproduktion, men
även behovet av avrinningsytor och platser för hälsa och rekreation.

Två nya projekt
Vid det senaste rådsmötet togs beslut om att starta upp två nya projekt. De
två är Hållbara godstransporter på väg och #fossilfritt Sverige.

Hållbara transporter på väg
Syftet med projektet Hållbara transporter på väg är att skapa bra
förutsättningar för rådets organisationer att minska utsläppen från
godstransporter. Målgrupper är upphandlare och inköpschefer. Samtliga
rådsmedlemmar erbjuds att föra dialog med projektgruppen.
Länsstyrelsen har tillsammans med Sveriges Åkeriföretag tagit fram två
vägledningar för att främja fler hållbara transporter. Du hittar de båda på
Länsstyrelsens webbplats.
Vägledning för transportköpare
Vägledning för transportsäljare

#fossilfritt Sverige
Fossilfritt Sverige är ett initiativ som startats av regeringen med den nationelle
projektledaren Svante Axelsson. Idag står över 450 aktörer bakom den
deklaration som tagits fram. Syftet med Miljö- och klimatrådets projekt
#fossilfritt Sverige är att uppmuntra rådets medlemmar att ställa sig bakom
deklarationen.
Länsstyrelsen kommer att stå för projektledningen för de båda projekten.

Avslutat projekt –
Hållbar resepolicy
Ulrika Överstam från Bombardier har drivit
projektet Hållbar resepolicy. Det är nu
avslutat och under rådsmötet den 23
september presenterade hon resultatet av

arbetet.
Projekts syfte var att arbeta med frågan om resepolicys för att stödja
organisationer att genom hållbarhetsarbetet påverka hur tjänsteresor kan ske.
Arbetet bedrevs i form av examensarbete av Maram Bawaqneh på Mälardalens
högskola.
Studien visar att tid, avstånd, miljöpåverkan, ekonomi och bekvämlighet var
viktiga påverkansfaktorer på transportvalet vid lokala, regionala, nationella
samt internationella tjänsteresor. De åtgärder som organisationer kan vidta för
att främja hållbara tjänsteresor är bland annat att erbjuda tjänstecyklar,
uppmuntra sina medarbetare att utnyttja kollektivtrafiken samt sträva efter att
få medarbetarna att utnyttja digitala möten i större omfattning.
Hållbar resepolicy på Miljö- och klimatrådets webbplats

Skogsstrategi 2030
I arbetet med skogsprogram för
Västmanlands län håller en strategi på att
tas fram. Strategin kommer att beskriva
vilka skogsfrågor som prioriteras i
Västmanlands län och hur vi arbetar vidare
med dem.
Fyra fokusgrupper bildas kring hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta,
mångbruk av skog, innovation och förädling samt kunskapskliv för brukande
och bevarande av skogen. Skogsstrategin blir ett resultat av vad olika aktörer
kopplade till skogen tycker är prioriterade frågor. Arbetet samordnas av
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Region Västmanland, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Sveaskog, Mellanskog och Lantbrukarnas Riksförbund.
Skogsprogrammet på Miljö- och klimatrådets webbplats
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