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VafabMiljö prisades för sin nya
biogasanläggning
Årets vinnare av Västmanlands miljö- och klimatpris är VafabMiljö. Carina Färm
och Olga Korneevets, förbundsdirektör respektive processingenjör på VafabMiljö
mottog priset vid en ceremoni på Västerås slott den 26 november i samband med
årets sista rådsmöte.
Miljö- och klimatrådets motivering av vinnaren lyder:
”Västmanlands miljö- och klimatpris 2021 tilldelas VafabMiljö för den nya
biogasanläggningen. VafabMiljö har under lång tid producerat biogas från rent
matavfall till miljöfordon i Västmanland och biogödsel till lantbrukare. Med den
nya effektivare anläggningen kan nu även förpackat livsmedel från butiker
omhändertas. Teknik för att producera flytande biogas till industri och tunga
fordon har tagits fram. Transportindustrin står för nära en tredjedel av de fossila
utsläppen i Sverige och den nya toppmoderna biogasanläggningen kommer att
bidra till en minskad klimat-påverkan. VafabMiljö bidrar genom denna anläggning
till att göra Västmanland till en miljö- och klimatförebild.”

Västmanlands miljö- och klimatråd som bildades 2016 beslutade två år senare att
införa Västmanlands miljö- och klimatpris. Priset som i år delades ut för fjärde
gången i rad, instiftades för att uppmärksamma en enskild person eller en
organisation, som på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att främja länets miljö- och
klimatarbete.
Läs mer om prisutdelningen på Miljö- och klimatrådets webbplats.
Se ett filmklipp från prisutdelningen på Länsstyrelsen YouTubekanal.
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Vad sker i rådet just
nu?
Årets sista rådsmöte hölls på Västerås slott
fredagen den 26 november. Sara Paulsson och
Mårten Gustafsson, ordförande respektive
sekreterare i rådets beredningsgrupp, gav en
kort redogörelse av nuläget. Mårten
Gustafsson presenterade en statusrapport för
de projekt som pågår och informerade om vilka projekt som har avslutats.
Projektportföljen innehåller färre projekt i dagsläget än tidigare, vilket beror på
att många projekt har slutrapporterats och avslutats.
Mer om Miljö- och klimatrådets pågående och avslutade projekt på rådets
webbplats.

Nytt samverkansprojekt beslutat
Sara Paulsson berättade om beredningsgruppens pågående arbete med att se
över och utveckla arbetet framåt. Ett fokus ligger på att hitta synergier och nya
samverkansformer med andra pågående initiativ i länet.
Hon presenterade ett förslag på ett nytt samverkansprojekt mellan Electrifikation
Hub och Miljö- och klimatrådet. Ett förslag på vision och mål för en sådan
samverkan, och ett upplägg för en första gemensam workshop presenterades för
rådets ledamöter. Målet med workshopen är att identifiera sektorer och områden
inom vilka pilotprojekt kan bedrivas för att gynna utvecklingen inom
elektrifiering. Rådet beslutade att genomföra workshoppen.

Nästa rådsmöte
Rådet beslutade att nästa rådsmöte ska äga rum onsdagen den 27 april 2022.

Årets uppföljning av

miljömålen är här
Varje år gör alla 21 länsstyrelser en
miljömålsuppföljning som visar hur det egna
länet ligger till för att nå de 16 miljömålen och
vilka åtgärder som genomförts. Årets
uppföljning visar på ett behov av ökad takt i
åtgärderna för att målen ska nås.
Uppföljningen av 2021 i Västmanland visar att
tre miljökvalitetsmål som följs upp på regional
nivå är av god kvalitet och bedöms kunna nås
till år 2030. Det är Frisk luft, Grundvatten av
god kvalitet och Myllrande våtmarker. Två miljökvalitetsmål har däremot en
fortsatt negativ utveckling; Miljökvalitetsmålen Ett rikt odlingslandskap och Ett
rikt växt- och djurliv.
Även om uppföljningen visar att arbetet behöver påskyndas och fler åtgärder
behöver vidtas så visar den också att många viktiga åtgärder görs i Västmanland.
En framgångsfaktor för länet är till exempel Västmanlands miljö- och klimatråd
där åtgärder utförs i samverkan mellan aktörer inom olika sektorer.
Hela nyheten på Länsstyrelsens webbplats.
Västmanlands uppföljning av miljömålen kan du läsa hos länsstyrelsernas
miljömålsnätverk RUS - Regional utveckling & samverkan i miljömålssystemet.

Några ord från rådets
före detta ordförande
Tisdagen den 30 november gjorde Minoo
Akhtarzand sin sista dag som landshövding i
Västmanlands län. Dagen var även hennes
sista som ordförande i Västmanlands miljöoch klimatråd. Rådet tackade officiellt av
Minoo Akhtarzand i samband med att
Västmanlands miljö- och klimatpris delades ut
den 26 november och hon mottog även Miljöoch klimatrådets hedersomnämnande.
-Jag är naturligtvis mycket stolt och tacksam
över det stora engagemanget från de cirka
160 miljö- och klimatintresserade nyckelpersonerna i Västmanland som är aktiva i
rådets arbete. Framförallt är jag mycket stolt över alla de 20-tal projekt som
rådet har startat och äger samt genom olika organisationers projektledarskap
hunnit bedriva. Särskilt är jag stolt över ett antal av dessa projekt som redan nått
sitt avslut med ett gott resultat, säger Minoo Akhtarzand.
Läs hela intervjun på Miljö- och klimatrådets webbplats.
Se ett klipp på Länsstyrelsen YouTubekanal när rådet tackar Minoo Akhtarzand.
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