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Vår planet
är vårt hem
och det är
miljön som gör
det möjligt för oss att

leva och trivas. Det är också miljön
som får bära konsekvenserna av
vårt levnadssätt. Hållbar utveckling leder oss mot en framtid där
människan och naturen är i balans
med varandra.
För att säkerställa att vägen mot
framtiden tar tillräcklig hänsyn
till miljön, har Sverige fastställt 16
miljökvalitetsmål. Vi jobbar även
utifrån de 17 globala målen och
Agenda 2030 för att balansera
de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den
sociala och den miljömässiga.
Även om utmaningarna är
många, så kan våra gemensamma ansträngningar leda till att vi
begränsar vår miljöpåverkan och
når kvalitetsmålen.
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MILJÖMÅLSLÖFTE
MILJÖ LINNÉ

Föreningen Miljö Linné har medlemmar bland kommuner, regioner, föreningar och företag i
Småland, Blekinge och på Öland. I över 25 år har Miljö Linné arbetat för miljö och hållbarhet,
vilket bland annat resulterat i att södra Sverige fortfarande utmärker sig med en stor andel miljöcertifierade småföretag. Det senaste decenniet har fokus varit att sprida kunskap och inspiration
om hållbarhet kopplat till mat. Miljö Linnés arbete är främsta anledningen till att Växjö stad har
överlägset flest KRAV-certifierade restauranger per capita i landet, och är en bidragande orsak
till att medlemsorganisationerna generellt serverar stor andel ekologisk mat. Föreningens arbete i
projekt om social och ekologisk hållbarhet kopplat till mat fortsätter att lämna avtryck.

MILJÖ LINNÉS ÅTGÄRDER
• Kemikalier
Miljö Linné vill minska miljöfarliga kemikalier i
barnens omgivning och skydda barnens hälsa
genom att öka kunskapen om kemiska risker
hos pedagoger, personal och andra berörda.
Utbildningar för förskolepersonal och föräldrar utförs, med utgångspunkt från befintliga
checklistor och verktyg framtagna av bland
andra Naturskyddsföreningen. Föreläsningar
kommer att hållas i hela länet men även i
Blekinge och Jönköpings län.
Koppling till åtgärd nr 7, tema Hållbar konsumtion

• Mat
Miljö Linné avser att öka kunskapen och
medvetenheten om hur matproduktion och
-konsumtion påverkar miljön. Med grund i vetenskapen utbildar vi personal i offentliga kök,
restauranger och livsmedelsbutiker samt håller
föreläsningar för allmänheten. En ökad efterfrågan på ekologiskt producerade livsmedel
stimulerar ekologisk produktion. Miljö Linné
avser att fortsätta utbilda och föreläsa för att
öka kunskapen som driver en ökad efterfrågan på både ekologiskt och närproducerat
samt minska de motsättningar som tenderar
att uppstå däremellan.
Koppling till åtgärd nr 13, tema Hållbar konsumtion, åtgärd nr 3, tema
Hälsa i miljöarbetet samt åtgärd nr 19, 26, 27 och 29, tema Klimat och
energi

• Informationsinsatser om miljömålen
Miljö Linné vill öka kunskapen och medvetenheten om miljöproblem, miljömål och om
hållbar utveckling. Vi föreläser och utbildar
vuxna och driver projekt där vi startar odling
tillsammans med barn på skol- och förskole-

gårdar. I dessa projekt följer vi vägen från jord
till bord genom att laga mat tillsammans med
barnen av det som odlats. Vi avser på dessa
vis fortsätta att arbeta och konkretisera livsmedelsproduktionen och prata om miljömålen med barn och vuxna.
Koppling till åtgärd nr 2, tema Det hållbara landskapet

• Utveckla hållbar besöksnäring
Miljö Linné avser att få till stånd ett projekt
för att i medlemskommunerna i Kronobergs
län och grannlänen kunna göra en långsiktig
satsning på vandrings- och cykelleder. Det
finns en tydlig efterfrågan från framför allt internationella turister på friluftsturism och underhållna och välmarkerade leder som även är
kopplade till kollektivtrafik och matställen/butiker. Miljö Linné avser att i projektform arbeta
för en miljövänlig turism som gynnar landsbygdens företagare, tillgängligheten till naturupplevelser och kännedomen om besöksmål som
naturreservat och andra områden med stora
naturvärden.
Koppling till åtgärd nr 5, tema Hållbar konsumtion

• Öka användningen av restvärme
Miljö Linnés nystartade systerförening Refarm
2030 driver numera den av Miljö Linné initierade verksamheten kring att driva projekt
och katalysera nya anläggningar av hållbar
livsmedelsproduktion där restvärme och
organiskt avfall används. Miljö Linné avser att
fortsatt vara Refarm 2030 behjälpliga i detta
arbete.
Koppling till åtgärd nr 35, tema Klimat och energi

MILJÖMÅLSLÖFTE
LÄNSSTYRELSEN

Länsstyrelsen är en mångsidig myndighet som hanterar frågor som spänner över hela samhällsområdet, som till exempel: allmänna val, djurskydd, fiske, integration, miljöskydd och naturvård.
Länsstyrelsen har även uppdraget att strategiskt samordna och leda det regionala arbetet för
att nå de regionala och nationella målen. Länsstyrelsen driver även aktivt ett eget miljöledningsarbete och verksamheten är miljödiplomerad sedan 2010. MIiljöpåverkan sker främst genom
tjänsteresor, upphandling och användning av varor, samt indirekt genom beslut, tillsyn, rådgivning och information.

LÄNSSTYRELSENS STÖD OCH ÅTAGANDEN
Länsstyrelsen ska:
• samordna en frivillig avsiktsförklaring för
viktiga aktörer inom hållbarhetsarbetet i länet
via så kallade Miljömålslöften.
• följa upp vilka åtgärder som har genomförts,
halvvägs och efter det att avtalstiden har
gått ut.
• genom länets miljömålsnätverk agera
samordnare för länets viktiga aktörer inom
hållbarhetsarbete. Träffar sker fyra gånger om
året. Förmedla kontakter och erfarenheter
mellan deltagarna inom nätverket men också
till andra aktörer som till exempel GreenAct
Kronoberg.

• marknadsföra och lyfta fram viktiga aktörers
insatser inom hållbarhetsfrågor och deras
miljöarbete som goda exempel i olika sammanhang. Till exempel vid seminarier eller
genom GreenAct Kronoberg.
• hjälpa viktiga aktörer inom hållbarhetsarbete med vägledning, rådgivning och samordning av insatser där det är möjligt. Om
aktörerna vill jobba med ett specifikt område
så kan exempelvis föreläsningar eller seminarier ordnas om detta. På så sätt kan vi lyfta
våra kunskaper och bidra till kompetensutveckling i länet.

MIljö Linné och Länsstyrelsen i Kronobergs län intygar i och med undertecknandet av
detta dokument att man avser att genomföra och fullfölja ovanstående åtgärder och åtaganden
fram till år 2020.
Växjö den 21 november 2017

Ingemar Almkvist
Styrelseordförande
Miljö Linné

Ingrid Burman
Landshövding
Länsstyrelsen i Kronobergs län

MILJÖMÅLSLÖFTE
Dokumentet du läser är ett miljömålslöfte.
Miljömålslöfte är en frivillig avsiktsförklaring
som lyfter fram miljömålsarbetet hos viktiga
aktörer inom hållbarhetsfrågor i länet och
som visar hur de genomför sina åtgärder för
att uppnå miljömålen. Syftet är att uppmärksamma positiva resultat från dessa
aktörers miljöarbete.

