Miljönyckeltal 2014
Komplettering till miljösidorna i
Region Gotlands årsredovisning
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Inledning

Gotland – en ekokommun
Att vara en ekokommun är kommunens initiativ och åtagande
för en ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling.
Gotland utsågs till en ekokommun redan 1992 med politiskt
antagna mål för regionens miljö- och klimatarbete och det över
gripande målet att Gotland ska bli ett hållbart samhälle till år 2025.
Behovet av att utvecklingen är hållbar även på lång sikt blir tydligt
på en ö. Näringslivet här präglas av vilka resurser som finns lokalt.
Miljön med de stora natur- och kulturvärden som finns på Gotland,
matlandet Gotland, förnybar energi från vind, biobränslen och
sol och andra livsviktiga ekosystemtjänster som vattenförsörjning,
vattenrening, naturbetesmarker och inte minst hur kalkberggrunden
används, är alla viktiga faktorer för en ekonomiskt, ekologiskt och
socialt hållbar utveckling.
Beslutet att vara en ekokommun gäller för hela det gotländska
samhället. Den största utmaningen för regionen som ekokommun
är att kunna leverera sina tjänster inom skola, vård, omsorg och kommunal service med så hög miljökvalitet att den blir vägledande i
resten av det gotländska samhället. Det goda exemplets makt är en
bärande idé i hållbar utveckling. Utbildning för hållbar utveckling
samt att få miljö och social hållbarhet att väga lika tungt som ekonomin i alla beslut är också avgörande delar. Planeringen för hur samhället ska utvecklas måste ta sin utgångspunkt i det.

GRÖNA NYCKELTAL – SÅ HÄR GÅR DET
För att mäta och visa förändringen över tid i
arbetet för hållbar utveckling används ett antal
miljönyckeltal och indikatorer. Det finns inte
nyckeltal som ger en heltäckande bild av vägen
till det hållbara samhället. De nyckeltal som visas
här speglar sådant som det finns mått på idag,
inom miljöprogrammets fyra fokusområden
– Kunskap och utbildning, Energi, Vatten samt
Livsmiljö. Miljöprogrammet antogs av dåvarande
kommunfullmäktige i februari 2008.
Föreningen Sveriges Ekokommuner använder
sig av tolv gemensamma nyckeltal. Varje eko
kommun kan sedan lägga till egna nyckeltal.
I denna rapport redovisas de gröna nyckeltal som
Region Gotland använder, de flesta är gemen
samma med Sveriges Ekokommuner, några är
gemensamma med landstingens miljönyckeltal
och några av nyckeltalen är regionens egna.
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Nyckeltal nr 1

Koldioxidutsläpp från
användningen av fossil olja,
bensin och diesel på Gotland
Hushåll och småföretag på Gotland har minskat sitt oljeberoende kraftigt sedan 1990-talet. Men under
senare år har de klimatpåverkande utsläppen från användningen av fossila bränslen till transporter, hushåll och småföretag på Gotland legat still kring 200 000 ton per år. Diagrammet nedan bygger på årlig
införselstatistik för oljehamnen i Visby. Den indikatorn har vi valt för att visa hur fossilbränsleberoendet
kan minskas med lokala åtgärder och den visar utvecklingen i oljeberoendet för hushåll och småföretag
på Gotland. Transporterna svarade år 2010-2013 för cirka 85 procent av CO2-utsläppen på Gotland från
den samlade energianvändningen i bostäder, för landtransporter och i företag utom kalk- och cement
industrin. Användningen av eldningsolja till uppvärmning av bostäder och lokaler bedöms de senaste
åren har varit under 1000 kubikmeter per år. Värmebehov till torkning med mera inom industrier svarar
för största användningen av eldningsolja. Utsläppen från transporter visar, främst tack vare energieffek
tivare personbilar, en svagt nedåtgående trend, trots att transporterna ännu ökar i samhället.
Industriproduktionen och dess utsläpp varierar både beroende på konjunkturen i omvärlden, de produktions- och miljökrav som sätts inom EU och beroende på åtgärder som beslutas på Gotland. Inom
EU är systemet för handel med utsläppsrätter avsett att hantera utsläppsminskningen från stora företag
och internationella energimarknader, lokala beslut påverkar i högre grad utsläppen från hushåll och företag som inte innefattas i utsläppshandeln.
Region Gotland har antagit en energiplan som sträcker sig till år 2020. Ett övergripande mål i energi
planen är: Genom omställning från fossila bränslen till förnybar energi har klimatpåverkande utsläpp från
energianvändningen på Gotland minskat med 45 procent från år 1990 till år 2020 – utom för cement
industrins bränslen, de omfattas av ETS och ingår i en annan utsläppsbana.
Industrins utsläpp varierar både beroende på konjunkturen i omvärlden, de produktions- och miljökrav som sätts inom EU och beroende på åtgärder som beslutas på Gotland. Inom EU har systemet för
handel med utsläppsrätter, ETS, införts för att minska utsläppen från stora företag och internationella
energimarknader. Lokala beslut styr i högre grad utsläppen från hushåll och företag som inte innefattas
i utsläppshandeln, därför handlar målen i regionens energiplan främst om dessa.

KLIMATPÅVERKANDE
UTSLÄPP
Den nationella statistiken för totala
utsläppen av klimatgaser i Sverige,
geografiskt fördelat per kommun
invånare är det nyckeltal som
ekokommunerna valt att använda.
Främst är det bränsle- och produk
tionsutsläppen från kalk- och
cementindustrin som gör att det
nyckeltalet alltid ligger skyhögt,
kring 40 ton per invånare på
Gotland, jämfört med riksgenom
snittet på dryga 6 ton per invånare
i Sverige.
Om utsläppsredovisningen
istället görs efter de utsläpp som
konsumtionen i en region orsakar,
ligger svenskarnas medelutsläpp
på omkring 14 ton koldioxid per
person och år.

KOLDIOXID FRÅN OLJA OCH DRIVMEDEL PÅ GOTLAND, kton/år
Utsläppen av koldioxid baserat på leveranserna av fossila drivmedel och eldningsolja till Visby hamn.
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Nyckeltal nr 2

Koldioxidutsläpp från användningen
av fossil olja, bensin och diesel
i Region Gotlands verksamhet

Foto: Linda Larsson

Inom Region Gotlands egna verksamheter har utsläppen av koldioxid från fossila bränslen till uppvärmning minskat markant. Detta är både tack vare att de fossila bränslena har fasats ut ur fjärrvärmens mix av
bränslen och tack vare att regionen bytt ut oljepannor till biobränslepannor eller fjärrvärme. Åtgärder för
att minska behovet av fossila drivmedel har påbörjats, men inte gett utslag än i statistiken.
Fordonspolicy och biogasstrategi är exempel på styrmedel. Etanolbilar, miljöbilar i form av ”snål
dieslar” och ett antal biogasfordon är de miljöfordon som finns hittills. En granskning utförd av Miljö
fordon Syd 2013 visar att av regionens personbilar, leasade och ägda, var 63 % av totalt 249 bilar klassade
som miljöfordon hösten 2013. 16 %, 40 stycken, var anpassade för biodrivmedel.
Regionens fordonspark innehåller också många tunga fordon och drevs ännu år 2013 till över nittio
procent av bensin eller diesel.

FOSSILOBEROENDE
FORDONSFLOTTA
En nationell målsättning är att år
2030 ha en fordonsflotta som är
oberoende av fossila bränslen.
En strategi som lyfts fram allt
mer på nationell nivå är också
att förstärka cykelns roll som en
naturlig del av planeringen av
transportsystemet. Flera åtgärder
förordas, viktigast är att förbättra
infrastrukturen för cyklister så att
cykeln kan ses som ett naturligt val
för hela eller delar av resan.

Region Gotland satsar bland annat
på elcyklar, som medarbetarna på
Visborg kan låna för att ta sig till
möten på andra platser i Visby.

CO2 FRÅN EGEN ENERGIANVÄNDNING, ton/år
CO2-utsläppen från regionens egna verksamheter har minskat tack vare energi
omställning i fastigheter. En utmaning är att minska utsläpp från transporter.
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Nyckeltal nr 3

Energianvändning
i Region Gotlands fastigheter
Energi till fastigheter utgör en stor del av Region Gotlands energibehov och den var tidigare en stor del
av regionens miljöbelastning. Men genom att göra byggnaderna energieffektiva och att byta el och olja
i uppvärmningen till förnybar/återvunnen energi har miljöbelastningen minskat. Sedan flera år arbetar
regionens fastighetsförvaltare systematiskt och framgångsrikt med driftoptimering för att undvika
onödig förbrukning av värme, el och vatten. Diagrammen visar hur mycket energi som går åt till el och
värme per kvadratmeter i Region Gotlands lokaler, samt andelen förnybar elenergi och förnybar och/
eller återvunnen värmeenergi. Återvunnen värmeenergi är spillvärme som tas tillvara. Regionen förvaltar
över en halv miljon kvadratmeter uppvärmd lokalyta; skolor, förskolor, lasarettet och andra vårdlokaler,
bibliotek, gymnastiksalar, badhus, kontor med mera.
Resultat hittills: Regionens fastigheter är till över 97 procent tillgodosedda med energi från förnyelse
bara energikällor för el och uppvärmning. Jämfört med de över 1 600 m3 eldningsolja per år som köptes
in i mitten av 1990-talet när oljeavvecklingen inleddes, är oljan till omkring 95 procent konverterad. I den
kommunaltekniska driften är Klintehamns reningsverk den anläggning där det används mest eldnings
olja. Ett nytt verk projekteras för att tas bruk innan år 2020. Till värme och drift i lokaler plus all annan
elförbrukning, till exempel vattenverk, avloppsreningsverk och gatubelysning, använder
Region Gotland över 100 miljoner kWh el och värme varje år.
ANVÄNDNINGEN AV EL OCH VÄRME I REGION GOTLANDS FASTIGHETER, kWh/m2
Energianvändningen har effektviserats med gott resultat. Några byggnader med god energiprestanda
har sålts, t ex äldreboenden, medan sådana med högre energibehov, t ex idrottsanläggningar, är kvar.
Därför visar siffrorna en svag ökning 2013, trots en faktiskt minskning i lokalerna.
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Ett gott exempel

Foto: Louise Florin

VÄRMEFÖRBRUKNINGEN HAR MINSKAT
REJÄLT INOM REGION GOTLANDS VÄGGAR

Johan Malmros (mitten), enhetschef för
förvaltningsenheten och driftoptimerarna
Magnus Nilsson och Tony Klintström
arbetar med driftoptimeringen i regionens
fastigheter.

Region Gotland arbetar systematiskt med driftoptimering av sina fastigheter.
Sedan början av 2000-talet har värmeförbrukningen minskat med över
40 procent. Just nu jobbar man mycket med att byta olika system.

Foto: Johan Malmros

Region Gotland förvaltar över en halv miljon kvadratmeter uppvärmd lokalyta. Därför är det viktigt att regionens fastighetsför
valtare arbetar systematiskt med driftoptimering för att undvika
onödig förbrukning av värme, el och vatten. Och det har man också
gjort – ända sedan början av 2000-talet.
– Region Gotland har minskat sin värmeförbrukning med
40 procent under dessa år, berättar Johan Malmros, enhetschef på
fastighetsförvaltningsavdelningen. Nu har vi kommit till en nivå
där vi inte längre kan minska vår förbrukning, inte utan att byta
system. Så det är det vi i första hand arbetar med nu, i flera olika
byggprojekt.
För cirka två år sedan började arbetet att analysera varenda fastighet som man förvaltar åt Region Gotland, analysera och bestämma
vilka sorts tekniska system som fastigheterna ska ha. Nu har enheten
20 miljoner kronor i årlig budget för att genomföra dessa projekt,

att byta ut system så att fastigheterna blir ännu mer energisnåla.
Till allra största del, cirka 70 procent, handlar det om ventilationssystem. Övriga projekt – och procent – handlar om värmesystem, belysning, styr- och reglersystem, tilläggsisolering och solenergi.
Några av de större byggprojekt som har genomförts för att byta ut
system är brandstationen vid Katrinelund i norra Visby, Klinteskolan
i Klintehamn och Södervärnsskolan i Visby.
– På Södervärnsskolan har vi bland annat satt in nya ventilationsaggregat med bättre återvinning av värme, verksamhetsanpassade
drifttider för ventilationsaggregat, nya mer eleffektiva fläktar i befint
liga ventilationsaggregat och byte av ytterdörrar. Efter sex månader
hade vi sänkt elförbrukningen rejält, från 348 till 240 MWh.
Värmeförbrukningen hade sänkts från 443 till 365 MWh. Det är
roligt när vi ser att våra projekt och investeringar lönar sig, säger
Johan Malmros.

Södervärnsskolan i Visby.
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Nyckeltal nr 4

Energimix i fjärrvärmen
på Gotland

Foto: Malin Ericsson

Minskningen av CO2-utsläppen med fossilt ursprung från uppvärmning av Region Gotlands lokaler
hänger till stor del ihop med ökad andel förnybara energislag i fjärrvärmesystemen på Gotland. Det beror
också på att en allt större del av Region Gotlands fastigheter i tätorterna har fått fjärrvärme.
Diagrammet visar utvecklingen av olika energislag i fjärrvärmen på Gotland; i Visby, Hemse, Klinte
och Slite tillsammans. I fjärrvärmen i Visby används biobränslet glycerol, en restprodukt från RME-tillverkning, som bränsle vid topplast, det vill säga när det är extra kallt. Glycerol har ersatt olja. I fjärrvärmen i Slite används olja vid de tillfällen när Cementas fabrik inte är igång och levererar spillvärme.
I övrigt är det numera enbart förnybar energi i fjärrvärmen.
Energibolaget GEAB:s fjärrvärme byggs i medeltal ut med cirka 2 GWh förbrukning per år, men det
brukar motsvaras av energieffektiviseringar hos redan anslutna kunder och inte ge någon total ökning av
fjärrvärmeleveranserna. Arbetet med att fasa ut olja och el ur uppvärmningen i Region Gotlands fastigheter har gett en del nya anslutningar till fjärrvärmen och i planerna för nybebyggelse förordar regionen
fjärrvärme för nybyggen i tätorter.

FJÄRRVÄRME
I Sverige som helhet liksom på
Gotland har möjligheterna till att
använda biobränslebaserad fjärr
värme betytt mycket för att minska
beroendet av fossila bränslen
i bostäder och lokaler. Sverige har
också en förhållandevis hög andel
el från förnybar energi. Jämfört med
många andra länder i Europa har
Sverige kommit långt när det gäller
att minska klimatpåverkan från
fastigheternas energiförsörjning.

Fjärrvärmeutbyggnaden i Visby har gett både
bättre luftkvalitet i innerstaden och minskade
transporter med tunga fordon för bränsle
leveranser i den känsliga innerstadsmiljön.

ENERGIMIX I FJÄRRVÄRMEN PÅ GOTLAND, GWh/år
Fjärrvärmens utveckling till att använda mindre än 3 % fossila bränslen.
Källa: GEAB
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Nyckeltal nr 5

Klimatpåverkan från
medicinska gaser
Lustgas används vid smärtlindring inom sjukvården. Lustgasens klimatpåverkan är cirka 310 gånger
större än koldioxid. Det är även ett arbetsmiljöproblem när lustgas sprids i behandlingsrummet.
Andra medicinska gaser med stor klimatpåverkan är sjukvårdens narkosgaser. På Gotland används
Sevofluran. Den gasen används i mycket mindre mängder än lustgas men har ändå en större klimatpåverkan än användningen av lustgas. Utsläppen från medicinska gaser per person på Gotland är
lägre än för riket i genomsnitt.

UTSLÄPP FRÅN MEDICINSKA GASER, kg CO2/inv
Medicinska gaser är en specifik miljöfråga för sjukvården, en del av de klimatpåverkande utsläppen.
Källa: Respektive landsting samt nationell statistik från SCB.
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Nyckeltal nr 6

Antal bussresor med
kollektivtrafiken på Gotland

Foto: Malin Ericsson

Nyckeltalet visar antalet resor med kollektivtrafiken på Gotland samt det årliga utbudet av bussresor,
mätt i tusentals kilometer. Jämförelsevis få personer på Gotland reser kollektivt till arbetet. Efter en uppgång 2006-2007 har resandet under en följd av år varierat kring 1,2 miljoner resor per år, för att åter
sjunka. 2013 års siffror är troligtvis något bättre än vad statistiken visar. Införandet av ett nytt biljett
system under året ledde till att en hel del resor inte registrerats korrekt.
Av den totala körsträckan står vanligtvis landsbygdstrafiken för 90 procent med dieseldrivna bussar
som klarar Euro 5-avgaskraven. Resterande 10 procent körs av stadstrafikens biogasdrivna bussar med
väsentligt lägre utsläpp.

På väg mot ett hållbart samhälle!
Biogas används som fordonsbränsle
i kollektivtrafiken på Gotland.

KOLLEKTIVTRAFIKEN PÅ GOTLAND, UTBUD OCH ANTAL RESOR
Kollektivtrafikens andel av resandet har potential att öka på Gotland, inte minst för arbetsresor.
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Ett gott exempel
PÅ VÄG MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
– BIOGAS SOM FORDONSBRÄNSLE PÅ GOTLAND

Foto: Louise Florin

Anders Ylipää är trafikledare i service
förvaltningen i Region Gotland.
Han berättar att under 2015 kommer
drygt hälften av alla leasingbilar att vara
utbytta till biogasfordon. Magnus Ahlsten
från företaget Biogas Gotland berättar
att Gotland är på väg att bli ”biogasmack-tätast” i landet.

En ny biogasstrategi och handlingsplan för biogas 2014 – 2019 är politiskt
antagen. Inriktningen är densamma som i den tidigare biogasstrategin:
Region Gotland ska vara en drivande kund som bidrar till biogasens utveckling på Gotland. Strategin och avtalet med Biogas Gotland är goda exempel
på hur Region Gotland arbetar för ett hållbart samhälle.
Med biogasstrategin antog också regionstyrelsen en regionövergripande drivmedelsregel: Biogas är regionens primära drivmedel,
övriga drivmedel rangordnas efter miljöprestanda och ska bara väljas
då biogas inte är en teknisk möjlighet eller tidsbestämda avtal redan
finns som medför annat drivmedel.
För åren 2010-2019 finns det ett avtal mellan Biogas Gotland och
Region Gotland. Det går i korthet ut på att regionen köper biogas
till egna fordon och upphandlad trafik, medan Biogas Gotland
levererar gas och bygger tankställen.
– Vårt mål är att byta ut bensin- och diseldrivna fordon mot
biogasfordon i den egna verksamheten, säger Anders Ylipää, trafik
ledare i serviceförvaltningen. Under 2015 kommer vi att ha bytt ut
drygt hälften av samtliga leasingbilar till biogasfordon.
Vid upphandling av transporter undersöks alltid biogaskrav om
det är möjligt rent praktiskt för fordonet samt om det är ekonomiskt
försvarbart utifrån nyanskaffning och avtalstid.

Magnus Ahlsten på Biogas Gotland är glad över avtalet med
Region Gotland.
– Gotland är på väg att bli ”biogasmack-tätast” i landet. Två nya
tankstationer har precis öppnat och ytterligare en öppnar runt årsskiftet, säger Magnus Ahlsten. Gotland har bra förutsättningar
för biogas – och biogas har bäst miljöegenskaper av alla förnybara
fordonsbränslen. Så det borde finnas bra förutsättningar för kombinationen Gotland och biogas!
Biogas Gotland levererar lokalproducerad fordonsgas framställd
från ren biogas. Biogasen produceras av företaget BroGas. Biogas
anläggningen ligger i Bro, norr om Visby, och gasen framställs ur
restprodukter och avfall från lantbruks- och livsmedelsindustrin på
Gotland kompletterat med viss del grönmassa i form av majsensilage.
Biogasen levereras till Arla och Biogas Gotland i Visby via en
cirka 8 km lång gasledning.

Foto: Louise Florin

Region Gotland kör på ren
och lokalproducerad biogas
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Nyckeltal nr 7

Kväveläckage till Östersjön
Diagrammet visar hur mycket kväve (mätt som totalkväve) som årligen släpps ut i Östersjön från öns
reningsverk, avloppsanläggningar och enskilda avlopp. Reningsverket i Visby, som betjänar cirka hälften
av Gotlands invånare, släppte 2013 ut 35 ton kväve, Region Gotlands övriga anläggningar släppte ut
57 ton och enskilda avlopp 23 ton totalkväve per år. Så sent som fram till 2007 var belastningen omkring
200 ton kväve årligen.
Den totala kvävebelastningen från Gotland till Östersjön om man även räknar in läckage från naturlig
vittring, jordbruk och annan markanvändning bedöms vara cirka 4 400 ton kväve per år, med stor varia
tion år från år.

ÖSTERSJÖN
Östersjöns algblomningar signalerar
att vattnet är alltför näringsrikt.
Sverige har hittills nästan klarat
av sitt beting att reducera kväve
utsläppen till Östersjön, enligt
aktionsplanen för att rädda Öster
sjön, men att nå målet för fosfor
reduktionen är svårare.

Foto: Patrik Widegren

Övergödning är bara ett av Öster
sjöns miljöproblem. Under 2012
inledde Gotland som region ett
samarbete i Östersjöfrågor med
några andra kommuner och
regioner längs svenska Östersjö
kusten. Nätverket ”Östersjö
initiativet” utbyter kunskaper och
erfarenheter kring Östersjöns miljö
ur ett kommunalt och regionalt
perspektiv och ger återkoppling till
centrala myndigheter kring hur den
nationella havspolitiken verkar på
lokal nivå.

Det är viktigt att kvävetillförseln till
Östersjön minskar. I dagsläget ökar
vårblomningen av alger på grund av
mer kväve i Östersjön.

KVÄVEUTSLÄPP TILL VATTEN FRÅN AVLOPPSANLÄGGNINGAR, ton N(tot)/år
Reningsverket Visby tar hand om över hälften av avloppsvattnet på Gotland och har höga krav på kväverening. Många hushåll
med egna avlopp ligger också nära kusten eller vattendrag och har höga krav på utsläppsrening vid sina avloppsanläggningar.
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Nyckeltal nr 8

Bakteriellt förorenade vattentäkter
Nästan allt vatten som konsumeras på Gotland är grundvatten, eftersom så få sjöar utgör lämpliga
dricksvattentäkter. Stora områden av Gotland utgörs av hällmark eller av områden med tunna jordlager
och kalkstensberggrunden är ofta rik på sprickor där vatten kan leta sig fram. Detta gör att föroreningarna lätt når grundvattnet, vilket i sin tur leder till att vattentäkter blir förorenade.
Diagrammet bygger på samhällsbyggnadsförvaltningens provtagning av 100 utvalda vattentäkter över
ön. Vattenproverna bedöms både utifrån bakteriell och från kemisk påverkan. Diagrammet nedan visar
endast andelen bakteriellt påverkade brunnar. Problemet med förorenade enskilda dricksvattenbrunnar
har ofta koppling till bristfälliga enskilda avlopp.
Huvudorsaken till den kraftiga ökningen 2010 tros vara att påverkan från ytvatten var mer påtaglig
detta år. Nederbörden under de tre sommarmånaderna juni-augusti (som föregick provtagningstillfället
under vecka 35) var på de flesta platser på Gotland mer än dubbelt så hög som under ett normalår.

ANDEL BAKTERIELLT FÖRORENADE VATTENTÄKTER PÅ GOTLAND, %
På Gotland får många hushåll sitt dricksvatten från egna brunnar. För att skydda vattnet är
det viktigt att brunnar inte förorenas av avloppsvatten eller förorenat ytvatten i närheten.
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”KLART VATTEN”
Region Gotlands projekt ”Klart vatten”
syftar till bättre standard på enskilda
avlopp. Projektet var 2013 inne på
sitt fjärde år och har hittills kontaktat
samtliga fastighetsägare med enskilt
avlopp i 33 socknar. Miljö- och hälso
skyddsnämnden har under samma
tid fattat omkring 1 800 beslut om
förbättringsåtgärder.

Nyckeltal nr 9

Ekologisk åkermark på Gotland
Besprutning med gifter och spridning av konstgödning kan få många negativa konsekvenser för miljön.
Till exempel övergödning, minskad biologisk mångfald och spridning av naturfrämmande ämnen.
Diagrammet visar andelen åkermark med ekologiska produktionsformer, vilket kortfattat beskrivet är
odling utan handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Fram till och med 2009 visas även arealer
som haft miljöstöd för ekologisk produktion utan att vara miljöcertifierad enligt exempelvis KRAV:s
eller EU:s regler (ljusare grön färg) respektive den certifierade arealen (mörkare grön färg). Båda stödformerna finns kvar, men från och med 2010 redovisar Jordbruksverket endast statistik för den areal
som är certifierad. Det är bara produkter producerade på certifierade arealer som får säljas som KRAVeller EU-märkta.

MILJÖMÅL OCH
EKOLOGISK ODLING
Ekologisk produktion hjälper oss
att nå de svenska miljömålen.
Att inte använda kemiska bekämp
ningsmedel bidrar till att nå målen
Giftfri miljö och Grundvatten av god
kvalitet. Varierade växtföljder med
större inslag av vall bidrar till att nå
miljömålen Ett rikt odlingslandskap
och Ett rikt växt- och djurliv.
Att inte heller använda lättlöslig
mineralgödsel kan påverka målet
Ingen övergödning. I ekologisk
odling använder inte jordbrukaren
mineralgödsel, och bidrar på så sätt
till att nå målet Begränsad klimat
påverkan. Det beror på att produk
tionen av mineralgödsel är en stor
källa till utsläpp av växthusgaser.
Å andra sidan är avkastningen per
hektar lägre i den ekologiska pro
duktionen, vilket gör att utsläppen
av växthusgaser fördelas på en
mindre mängd varor.
Källa: Jordbruksverket

ANDEL ÅKERMARK MED EKOLOGISK PRODUKTION PÅ GOTLAND, %
Det nationella målet att andelen certifierad ekologisk odling ska öka till minst 20 procent av landets jordbruksmark är ännu inte
uppnått. En avgörande faktor för att öka andelen ekologiskt certifierad produktion är att efterfrågan på sådana livsmedel ökar.
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Nyckeltal nr 10

Miljöcertifierat skogsbruk

Foto: Patrik Widegren

Det finns två olika system för att miljömärka skog och trävaror. Miljömärkningen garanterar att skogsbruket sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Diagrammet visar andelen skogsmark på Gotland som är
miljöcertifierad enligt FSC eller PEFC. Det finns omkring 120 000 hektar produktiv skogsmark totalt på
Gotland. Miljömärkningarna FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) är certifieringar som skall uppmuntra till miljöanpassat, samhällsnyttigt och
ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Region Gotland kommer i kontakt med de olika certifieringssystemen både som kund av trä och byggvaror och som markägare.

UPPFÖLJNING AV
HÅLLBART SKOGSBRUK
Att mäta omfattningen på det
certifierade skogsbruket genom att
mäta andelen godkända miljöcerti
fierade avverkningar kommer fram
över att bli ett bättre mått på hållbart
skogsbruk. Tillsammans med mått
på arealerna för skyddad skog som
sköts med särskild naturvårdshänsyn
eller lämnas till fri utveckling kommer
detta att ge bra mätningsunderlag.

Gotländsk skog. Miljömärkningarna
FSC och PEFC är certifieringar som
ska uppmuntra till miljöanpassat,
samhällsnyttigt och ekonomiskt livs
kraftigt bruk av världens skogar.

ANDEL MILJÖCERTIFIERAT SKOGSBRUK PÅ GOTLAND, %
Uppgifterna har inte kunnat uppdateras 2013, nya avtal är på gång för en stor andel av de certifierade arealerna.
Källa: Mellanskog
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Nyckeltal nr 11

Skyddad natur
Detta är ett nyckeltal som främst länsstyrelserna råder över, men det finns ändå med bland ekokommun
ernas gemensamma nyckeltal. Nyckeltalet visar hur det formella skyddet av värdefulla naturtyper utvecklas genom att nationalparker, naturreservat och biotopskydd bildas. Diagrammet följer den avgränsning
som ekokommunerna valt och visar den skyddade landarealen på Gotland i respektive kategori, eventuell
sjö/havsyta är fråndragen. Naturreservatet Gotlandskustens yta har justerats något genom åren, men för
jämförbarheten används i detta diagram samma yta för alla år.
Naturreservaten på Gotland omfattar även 3 830 hektar vattenyta i sjöar och vid havsstränder och det
marina reservatet Salvorev-Kopparstenarna omfattar 62 000 hektar havsyta. EU:s nätverk av särskilda
bevarandeområde, Natura 2000, berör 76 av de 122 naturreservaten på Gotland, men ingår inte i diagrammet nedan. Dels för att Natura 2000-områdena inte innebär samma skyddsform som naturreservat,
dels för att ytan ofta redan ingår i ett naturreservat. Närmare 4000 ha landyta på Gotland ingår i
Natura 2000 utan att också ha reservatsskydd. Vidare ingår inte kulturreservat, växt- och djurskydds
områden samt arealer med naturvårdsavtal i diagrammets areal.

SKYDDAD NATUR PÅ GOTLAND, %
Skyddet av naturvärden sker bland annat via områdesskydd som redovisas här. Generellt skydd,
t ex fridlysning av vissa arter och bestämmelser om generella naturhänsyn i areella näringar, är också viktigt.
Källa: Länsstyrelsen
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Nyckeltal nr 12

Förskrivning av antibiotika
Antibiotika för bekämpning av bakterier är ett av de allra största medicinska framstegen och en förutsättning för vår moderna sjukvård. Det används även vid medicinska behandlingar som innebär en ökad
infektionsrisk, till exempel cancerbehandlingar, transplantationer och operationer. Dagens höga konsumtion av antibiotika har dock lett till att en del bakteriestammar blivit resistenta mot antibiotika så att vissa
infektioner inte längre är möjliga att behandla. Resistensen orsakar ökad sjuklighet och dödlighet.
För sjukvården ökar kostnaderna genom förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. Region Gotland har
länge haft lägre antibiotikaförsäljning än riksgenomsnittet. Inom sjukvården arbetas aktivt med information om antibiotika och riktlinjer för antibiotikabehandling. Under 2013 var riksmedeltalet i nivå med
antalet försålda doser på Gotland. Alla landsting har en bit kvar till det nationella målet om högst 250
förskrivningar per år per 1000 invånare. Storstadsregionerna har högst förskrivning, efter dem kom
Gotland år 2013.

ANTIBIOTIKA
Idag kan vi tack vare den stora
grupp läkemedel som kallas
antibiotika bota många sjukdomar
som annars vore livshotande.
Men bakterier kan dock anpassa
sig och bli resistenta, det vill säga
motståndskraftiga så att de inte
slås ut av antibiotika. En orsak till
uppkomst och spridning av resis
tens är över- och felanvändning
av antibiotika både till djur och
till människor. Att motverka detta
är viktigt. WHO bedömer numera
antibiotikaresistens som ett av de
största globala hoten mot hälsan.
Svenska myndigheter arbetar på
många sätt för att förebygga och
motverka spridningen av antibio
tikaresistens. Sverige var 1986 det
första landet i världen som förbjöd
all användning av antibiotika i djur
foder i tillväxtfrämjande syfte.
(Källor: Jordbruksverket, Livsmedelsverket
och Statens veterinärmedicinska anstalt.)

ANTIBIOTIKAFÖRSÄLJNING, recept/1000 invånare
Förbrukningen av antibiotika minskar, men har ännu en bit kvar till det nationella
målet om högst 250 förskrivningar per invånare och år.
Källa: Respektive landsting samt nationell statistik från SCB.
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Nyckeltal nr 13

Region Gotlands inköp
av ekologiska livsmedel
Nyckeltalet visar Region Gotlands bidrag till minskad kemikalieanvändning och ökad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet genom inköp av ekologiska livsmedel. KRAV eller motsvarande gäller som
verifiering av att produkterna håller ekologisk standard. Region Gotland avsätter varje år 1 miljon kronor
till att täcka merkostnaden för inköp av ekologiska livsmedel jämfört med den konventionellt producerade motsvarigheten. Vissa varor som till exempel mellanmjölk, kaffe, A-fil, pannkakor och köttbullar ska
enligt Region Gotlands ramavtal alltid vara ekologiska.

INKÖP AV EKOLIVSMEDEL TILL REGION GOTLAND, %
Målet är 25 % ekolivsmedel, räknat som andel av livsmedelskostnaderna.
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Foto: Louise Florin

MER EKOLOGISK MAT PÅ REGIONENS BORD

Josefine Jessen är avdelningschef för måltid
och arbetar för att öka andelen inköp av
ekologiska livsmedel till regionen.

Nästan 21 procent av livsmedlen som köps in till Region Gotland, och som serveras
i skolor, sjukvården och äldreomsorgen är ekologiska. Standardiserade menyer och
ökad information är några faktorer som kan göra att andelen ekologiska inköp kan
ökas ytterligare. Samarbete med gotländska producenter är ett annat spår som kan
skapa möjlighet till ekologiska livsmedel som är producerade på Gotland.

Foto: Stig Hammarstedt

– De senaste åren har regionen ökat andelen inköp av ekologiska
livsmedel. De största varugrupperna inom ekologiska inköp är kaffe,
miljömärkt fisk enligt MSC-certifiering, mellanmjölk, köttbullar,
smör, ägg, bananer, pannkakor och A-fil, berättar Josefine Jessen,
avdelningschef för måltidsförsörjning inom serviceförvaltningen.
18 procent av livsmedlen, såsom grädde, färsprodukter, ägg,
mellanmjölk och rotfrukter, kommer från Gotland.
– Vi har en vision om att kunna köpa in matvaror som både är
närproducerade och ekologiska. Men alla produkter går inte att
framställa på ön. Därför var det glädjande att Gotland utsågs till
årets Matlandethuvudstad 2013. Det främjade dialogen med leverantörerna på Gotland och vi ser goda möjligheter att kunna lösa
gemensamma behov, säger Josefine Jessen.
Ekologiska livsmedel är generellt dyrare att köpa in. Regionen
har beslutat att främja ekologiska livsmedel och tillskjuter 1 miljoner
kronor till de förvaltningar som köper in livsmedel för att täcka

merkostnaden. Ett aktivt arbete med menyn och upphandling gör
att priserna kan påverkas ytterligare.
– Genom en standardiserad meny kan vi planera för hur stora volymer som behövs för en viss varukategori. Det är ett nödvändigt underlag för upphandling. När vi vet mängden kan vi ställa krav på att varan
ska vara ekologisk samt få ett bättre pris, förklarar Josefine Jessen.
Nu pågår arbete med att säsongsanpassa menyn för vår, sommar och höst. Dessutom tas nyckeltal fram för exempelvis svinn och
vegetarisk mat, viktiga faktorer ur ett miljöperspektiv. Josefine
Jessens förhoppning är att detta kan hjälpa hela regionen.
– Regionen behöver arbeta mer med information till inköpare.
Vi köper in huvudmålen men medarbetare inom exempelvis för
skolan och äldreomsorgen som köper in frukost och mellanmål
måste också få information om hur inköpen kan påverkas.
Regionens mål är att andelen inköp av ekologiska livsmedel ska
vara 25 procent under 2014.

Eva Karlsson, 1:e kock på Romaskolans kök,
serverar MSC-märkt fisk.
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Nyckeltal nr 14

Andel skolor som arbetar
med Grön Flagg
Antalet skolor med Grön Flagg har minskat under senare år. Orsaken är att antalet skolor minskat
på Gotland och att några av de skolor som lagts ner hade Grön Flagg. Andra orsaker är att engagerad personal ibland flyttar och att det efter ett antal år kan vara svårt att utveckla nya miljömål för att få behålla
utmärkelsen. Barn- och utbildningsförvaltningen satte en gång målet att Grön Flagg-certifiera alla skolor,
men redovisar numera inga egna förvaltningsspecifika miljömål.

GRÖN FLAGG
Grön Flagg är ett pedagogiskt
verktyg för arbete med hållbarhet
i skola och förskola, både praktiskt
och i undervisningen. Den gröna
flaggan visar att man prioriterar ett
handlingsinriktat miljöarbete och
verkar för en hållbar utveckling i den
dagliga verksamheten.
Grön Flagg är utvecklat av stiftelsen
Håll Sverige Rent och engagerar
ungefär 2 000 skolor runt om i
landet. Andelen miljöcertifierade
skolor och förskolor är ett av
ekokommunernas nyckeltal, det
innefattar även andra miljöcertifie
ringar/diplomeringar av skolor och
förskolor. På Gotland har enbart
Grön Flagg använts.

ANDEL FÖRSKOLOR OCH SKOLOR PÅ GOTLAND MED GRÖN FLAGG, %
Andelen förskolor och skolor med Grön Flagg-certifiering har minskat på Gotland.
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Foto: Louise Florin

GRÖN FLAGG FÖR BULLERBYNS FÖRSKOLA

Karin Ek-Olofsson är förskollärare på Bullerbyns
förskola och en av initiativtagarna till arbetet
med Grön Flagg på förskolan.

Bullerbyn är en av de förskolor som är Grön Flagg-certifierad på Gotland.
Grön Flagg är ett verktyg och en certifiering som drivs av organisationen Håll Sverige Rent.
– Miljöarbetet ska inte ses som en happening, utan som ett förhållningssätt. På så vis blir det också enklare att genomföra.
Till varje förskola med Grön Flagg finns en kommunpolitiker
knuten som får information om arbetet. Dessutom får föräldrarna
kontinuerlig information.
Under de senare åren har antalet förskolor med Grön Flaggcertifiering minskat på Gotland. Karin Ek-Olofsson tror att detta
kan bero på att förskolorna nu generellt sett har fått betydligt mer
och fler arbetsuppgifter vilket är en av anledningarna till att det
viktiga miljöarbetet ibland får stå tillbaka.
– Grön Flagg-verksamheten är frivillig och kan då få ge vika för
den ordinarie verksamheten. Men det behöver inte innebära att förskolorna slutat med sin miljöinriktning. Arbete med exempelvis
sopsortering pågår ju ständigt och är ett bevis på detta.

Foto: Håll Sverige Rent

– Det är en del av vår profession att arbeta för en hållbar utveckling.
Därför tog vi initiativet att förskolan skulle försöka bli certifierad,
berättar förskollärare Karin Ek-Olofsson.
Förskolan Bullerbyn ligger i södra Visby. På förskolan går 59 barn.
Sedan arbetet med Grön Flagg startade 2008 har ett brett miljöarbete pågått. Barnen har arbetat med områden som ”kretslopp”, ”livsstil
och hälsa”, ”närmiljö” och skall nu starta med området ”konsumtion”.
– Vi lever i ett konsumtionssamhälle. Om en sak går sönder är det
lätt att köpa en ny. Vi vill visa barnen att saker kan lagas, och att det
kan innebära att man måste vara mera aktsam med det man har.
Barnen får också möjlighet att skapa nya saker av gamla och trasiga,
berättar Karin Ek-Olofsson.
För att miljöarbetet ska lyckas behöver det bli en naturlig del av
verksamheten, menar Karin Ek-Olofson.

Den gröna flaggan är tecknet på certifieringen.

21

Nyckeltal nr 15

Total mängd hushållsavfall
Under perioden 2008-2010 infördes avfallssystemet ”Kompost och brännbart” på Gotland. Det har
medfört att Region Gotland år 2012 hade högst andel materialåtervinning av hushållsavfallet i hela landet
med 60 procent (källa: Avfall Sverige). Även andelen hushåll som källsorterar matavfall är hög, cirka
96 procent inklusive hushåll som hemkomposterar. Mängden utsorterat matavfall beräknas till 73 kilo per
person och år, vilket kan jämföras med medelvärdet i riket på 29 kilo. Kompostfraktionen blir antingen
till jord i hushållens egna komposter eller så rötas det och blir biogas samt biogödsel. År 2013 körde
avfallsentreprenören det rötbara avfallet till en anläggning på fastlandet som rötar det till biogas, men
planerar för att behandla det rötbara avfallet så att det kan lämnas till en lokal biogasanläggning.
Det utsorterade brännbara avfallet bränns på Cementas fabrik i Slite, medan osorterat avfall måste köras
till fastlandet för förbränning.

BEHANDLING AV AVFALL FRÅN HUSHÅLLEN PÅ GOTLAND, ton/år
Avfallsbehandlingen över tid har ökat andelen återvunnet material och minskat mängderna som går till deponi eller förbränning.
Nu är utmaningen att minska mängderna avfall som behöver tas omhand.
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Nyckeltal nr 16

Återvinning – producent
ansvar förpackningar
Att återvinna avfall är det bästa, men det går inte till 100 procent att återvinna allt i dagens läge. För att
inte behöva förbränna mer än nödvändigt måste alla hjälpas åt att minska dessa sopor genom att sortera
sådant som kan återvinnas och återanvändas. Nyckeltalet, antal kilo återvunna förpackningar och tidningar per person, är en indikator på hur bra vi är på att återvinna.

MINSKAT AVFALL
OCH ÅTERVINNING
Minskade avfallsmängder och att
minska farliga ämnen i avfallet är
viktigt för hållbar konsumtion och
produktion. EU:s avfallshierarki
påminner om att en minskning
av avfallet och ökad återanvänd
ning av saker värderas högre än
materialåtervinning. Exempel på
dessa är regionens interna arbete
för minskat matsvinn som bland
annat pågår i regionens kök.
Ett nytt område på väg att få pro
ducentansvar och återvinning är
textilier. Precis som en pappersfiber
kan de flesta textilfibrerna använ
das flera gånger i nya material
innan de till sist går till förbränning.

ÅTERVINNING, kg/person
Gotlänningarna är duktiga på att lämna förpackningar och tidningar till återvinning.
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Nyckeltal nr 17

Farligt avfall

Foto: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Diagrammet visar hur bra vi är på Gotland på att sortera ut farligt avfall, så att det inte hamnar på fel
ställe där det kan göra stor skada. Hit hör allt farligt avfall, dels sådant som inte omfattas av något producentansvar, exempelvis kemikalier, färgrester och olja, dels batterier och elavfall. Den viktmässigt dominerande delen utgörs av impregnerat virke. Den stora ökningen under början av 2000-talet, som nu verkar
sjunka tillbaka, beror till viss del på att farligt avfall från mindre företag då kom att räknas in i statistiken.
År 2010 samlades drygt 436 ton in utanför producentansvaret på Gotland, eller 7,1 kilo per person.
År 2013 hade mängden sjunkit till drygt 362 ton eller 6,3 kg per person. Diagrammet 2010-2013 visar
alltså att det är inom producentansvaret för batterier och elavfall som störst mängder farligt avfall kommer in från hushållen. För detta nyckeltal är det bra med ökande trend om det visar att det farliga avfallet
sorteras ut och inte blandas med övrigt avfall – eller ännu värre – spolas ned i avloppet. Å andra sidan är
det önskvärt att mindre mängder av ämnen som blir till farligt avfall används i samhället, på så vis är det
önskvärt med en sjunkande trend.

Återvinningscentralen i Visby är
ett av flera ställen på Gotland där
man kan lämna farligt avfall.

FARLIGT AVFALL INSAMLAT FRÅN HUSHÅLL PÅ GOTLAND, ton/år
Farligt avfall är en fraktion som det är viktigt att sortera ut och lämna för särskilt omhändertagande.
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Nyckeltal nr 18

Tungmetaller i avloppsslam
För att nå en giftfri miljö måste bland annat användningen av giftiga tungmetaller upphöra. I avlopps
slammet från reningsverken mäts bland annat hur mycket bly, kadmium, kvicksilver och koppar slammet
innehåller. Mängden speglar samhällets användning. Tungmetallerna kommer till exempel från termometrar, gamla batterier, vattenledningsrör och annat som innehåller de ovan nämnda ämnena. Kopparhalterna i slammet på Gotland är höga på grund av vattnets korrosiva inverkan på kopparledningarna.
Nationella gränsvärden för spridning på jordbruksmark: Bly = 100 mg/kg ts, Kvicksilver = 2,5 mg/kg
ts, Kadmium = 2,0 mg/kg ts, Koppar = 600 mg/kg ts.

AVLOPPSSLAM
Avloppsslam innehåller en värde
full resurs i form av näringsämnen,
framför allt fosfor, men också
tungmetaller, medicinrester,
hormonstörande ämnen och annat
som inte hör hemma i krets
loppen. Därför är användningen
av avloppsslam för att tillföra växt
näring och mullämnen till åker
mark kontroversiellt. Fosfor är en
bristvara som bör ingå i kretslopp,
samtidigt måste kretsloppen vara
fria från miljögifter.

BLYHALTER I AVLOPPSSLAM, mg/kg ts
Blyförgiftning kan leda till blodbrist, ge en rad diffusa symptom och också skada
nervsystemet. Blyhalterna minskar tack vare upphörd användning av bly, t ex i
bensin. Orsaken till ökningen 2010 är okänd.

KADMIUMHALTER I AVLOPPSSLAM, mg/kg ts
Kadmium från livsmedel lagras i njurarna. I Sverige bedöms cirka 10 000 frakturer
per år hos äldre kunna bero på skelettskörhet kopplad till inlagrat kadmium
i njurarna. På Gotland har berggrunden och jordarna låg kadmiumhalt.

25

1,2

1,0

20

0,8
15
0,6
10
0,4
5

0,2

0

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

0,0

2013

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

KOPPARHALTER I AVLOPPSSLAM, mg/kg ts
Vattnets kvalitet och koppar i ledningsnäten gör att kopparhalterna i avlopps
slammet på Gotland ligger över det nationella gränsvärdet. Koppar är ett mikro
näringsämne, nödvändigt för djur och växter, men blir giftigt i för höga halter.

KVICKSILVERHALTER I AVLOPPSSLAM, mg/kg ts
Kvicksilver ger skador på nervsystemet. På grund av miljöföroreningar som hamnat
i hav och sötvatten har många fiskarter i dag förhöjda kvicksilverhalter.
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Avslutning

Vad behövs för att
vara en bra ekokommun?
Region Gotlands nuvarande miljöprogram omfattade åren 2008-2012.
Nu är det därmed dags för regionen att ta fram ett nytt program.
Vision Gotland 2025 är Region Gotlands regionala utvecklingsprogram,
alltså ett styrdokument både för regionen och för hela det gotländska samhällslivet.
I Vision Gotland 20251 finns följande recept för en framgångsrik ekokommun2:
1. Den politiska ledningen i varje mandatperiod har kunskap inom miljö- och
hållbarhetsfrågor och ställer tydliga krav på resultat inom dessa områden.
2. Miljö- och hållbarhet är tydligt inarbetade och har en framträdande plats
i regionens överordnade planer samt i styrsystemen under varje mandatperiod.
3. Det finns både god kännedom om och kunskap i miljö- och hållbarhetsfrågor
bland alla berörda i organisationen.
4. Kompetensen inom miljö- och hållbarhetsområdet hos medarbetarna har tillräcklig bredd
och djup för att säkerställa en hållbar utveckling och ständiga miljöförbättringar.
5. Det finns ett gott samspel mellan invånare, offentlig sektor och näringsliv att sätta miljön
på agendan och att genomföra konkreta och synliga miljö- och hållbarhetsprojekt.
6. Miljö- och hållbarhetsarbete i regionen har fått positiv uppmärksamhet
bland befolkningen och från media, både lokalt och interregionalt.
7. Det finns en god dialog med befolkningen om miljö- och hållbarhetsarbetet och
uppfattningen är att miljö- och hållbarhetsarbete ”lönar sig” för regionen, både rent ekonomiskt
och för att lyckas hushålla med naturresurser och med mänskliga resurser.
8. Miljö- och hållbarhetsarbetet används aktivt i regionens byggande av varumärke.
9. Det finns en eller flera ideella organisationer i regionen som är tydliga i sina krav på
offentligt miljö- och hållbarhetsarbete och på så vis driver det framåt.
10. Regionen är med i ett eller flera nätverk på temat miljö och hållbarhet.
1
2

Bakgrund och fördjupning: Miljö
Baserat på en studie (Torfinn Rohde, Röros 2002) av ett antal nordiska kommuner, däribland Gotland

I föreningen Sveriges Ekokommuner deltar 95 av landets kommuner, landsting och regioner i arbetet
för ett hållbart samhälle baserat på en ekologisk grundsyn, där fyra principer för hållbarhet med tydlig
koppling till de ekonomiska och sociala perspektiven utgör ramen. Miljöfrågorna som kommuner och
regioner har att hantera får allt större bredd i takt med samhällets utveckling och det allt tydligare
behovet av hållbar utveckling. Ekokommunerna ska vara förebilder i arbetet för en hållbar utveckling
på lokal nivå, de ska förmedla goda lokala exempel samt stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala
aktörer både nationellt och internationellt.
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En workshop inför det nya miljöprogrammet genomfördes
i Regionfullmäktige våren 2014.
De största miljöutmaningarna som lyftes fram var
1. Energiförsörjning baserad på lokal, förnybar energi
2. Rent vatten, vattenhushållning
3. Giftfri vardag
4. Östersjöns miljötillstånd
5. Samverkan i miljöarbetet – på Gotland och internationellt
Med avstamp i bland annat workshopen har arbetet med
det nya miljöprogrammet för Region Gotland startat.
På www.gotland.se/ekokom kommer arbetet att kunna
följas under hösten 2014.
Förhoppningen är att denna rapport bidrar till bilden av
utvecklingen för ett hållbart samhälle på Gotland idag och
att den ger inspiration till fortsatt arbete.

Rapporten är framtagen 2014.

bildreklam.se
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