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2002-10-01
RUS nyhetsblad 1
Nyhetsbladet beskriver förberedelser för indikatorpresentationen på
Miljömålsportalen.
Nyhetsblad 1 (PDF-fil, 1,1 MB)
2003-04-30
Miljömålsdagarna i Göteborg 24-25 april
Ett 80-tal deltagare samlades i Göteborg för att diskutera miljömålsarbete ur
ett regionalt perspektiv. RUS Nyhetsblad 2 sammanfattar vad som hände på
Miljömålsdagarna.
Nyhetsblad 2 (PDF-fil, 1,3 MB).
2002-09-01
Utvärdering av indikatorpresentationen
Företaget Augur Marknadsanalys intervjuade 22 personer på länsstyrelser och
myndigheter för att utvärdera arbetet med indikatorerna och deras presentation
på webben. Undersökningen genomfördes maj 2002.
Här nedan kan du ladda ner en utvärdering (PDF-fil, 1,2 MB) Konferenser
2001-2002, samt sammanfattningar från RUS-konferenser 2001 och 2002.
2002-09-01
Länsstyrelsens Info-server
Du som arbetar på Länsstyrelsen kan även läsa information om RUS-projektet på
Länsstyrelsernas gemensamma Info-server under verksamhetsområde Miljö och
Miljömål. Här publiceras bland annat minnesanteckningar från styr- och
projektgrupp ens möten samt från mötena med Miljömålskansliet.
2003-06-30
RUS nyhetsblad 2
RUS andra nyhetsblad belyser Miljömålsdagarna i Göteborg och ger en bra
beskrivning av indikatorpresentationen på Miljömålsportalen. Även en
överskådlig lista med de 80 nationella indikatorerna finns med.
Nyhetsblad 2 (PDF-fil, 1,3 MB).
2003-06-06
Ny version av Miljömålsportalen
På Världsmiljödagen, 5 juni, släpptes en ny version av Miljömålsportalen som
presenterar ett 80-tal indikatorer för nationell och regional
miljömålsuppföljning.
2002-12-20
Enkät om miljömålsuppföljning
Enkäten (PDF-fil) skickades ut till deltagarna på miljömålsuppföljningsdagen i
Uppsala den 10 december 2002. Av 21 län har 20 svarat på enkäten som innehöll
drygt 10 frågor om det aktuella miljömålsarbetet i länen.
Sammanställning (PDF-fil, 119 kb)
2002-12-20
RUS decembermöte 2002
40 deltagare identifierade gemensamma behov för länsstyrelserna när det gäller
system för administration och presentation för miljömålsuppföljning.
Här nedan kan du ladda ner minnesanteckningar, en behovsdiskussion, samt två
invändningar mot ett gemensamt uppföljningssystem.
<a
href="downloadfile.asp?id=F976DCF13000B4AC90D0A6A427935552&NAME=Vafor_varfor_YS.
pdf" target="_blank">Vafor_varfor_YS.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=199816E25EE8904C85FB5A22879F0664&NAME=behovsdiskussion
.pdf" target="_blank">behovsdiskussion.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=1F28E147071F3269EFDDBCAD8DE3FEEC&NAME=Varfor_varfor_KK
.ppt" target="_blank">Varfor_varfor_KK.ppt</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=429F68D44E48BA5AAA9C364F73C6D25F&NAME=MMU_10dec_RUS_mi
nneant.pdf" target="_blank">MMU_10dec_RUS_minneant.pdf</a><br>
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2003-08-02
Ny informatör för RUS
Bernhard Huber börjar som informatör för RUS projektet. Han är placerad på
Länsstyrelsen i Stockholm och ersätter Ylva Englund som är barnledig.
2003-09-01
Synpunkter på EEA:s indikatoruppsättning
European Environmental Agency (EEA) som är placerad i Köpenhamn utvecklar ett
system för indikatoruppföljning på europeisk nivå. I somras skickade EEA ut en
remiss till alla EU-länder angående EEA:s utveckling av en kärna av
miljöindikatorer (Core Set of Indicators). I dagsläget består EEA:s Core Set av
354 indikatorer för sex miljöområden och fem sektorer.
I Sverige är Naturvårdsverket en av de nationella noderna (National Focal Point)
för EEA. Naturvårdsverkets ansvarige för Sveriges rapportering av miljödata till
EEA är Bernt Röndell. Han skickade ut EEA:s förslag på remiss till myndigheter
inkl RUS (för länsstyrelserna). Harald Arnell, projektledare för RUS, skriver i
sitt remissvar att EEA:s indikatorarbete ger ett mycket gediget intryck och är
ett bra underlag för vidareutvecklingen av det svenska systemet för
miljömålsuppföljning.
Synpunkter från länsstyrelserna/RUS-projektet på EEA:s indikatoruppsättning
(PDF-fil, 134 kb)
2003-09-02
RUS framtid
Just nu diskuteras plan och budget för RUS 2004. RUS roll framöver blir bl a att
vidareutveckla indikatorer och dataförsörjning för regional och kommunal nivå,
att fungera som kontaktorgan mellan centrala myndigheter och länsstyrelser och
att eventuellt bidra till utvecklingen av uppföljningssystemet på uppdrag från
Miljömålskansliet.
2003-09-03
Tack för synpunkterna!
Det har kommit in drygt 30 synpunkter på Miljömålsportalens nya
indikatorpresentation som lanserades den 5 juni. Alla är positiva till
presentationen men det finns ett stort antal förbättringsförslag på detaljnivå.
RUS håller på att sammanställa och värdera alla inkomna förslag. Förändringar
och rättningar kommer delvis göras under hösten 2003 men framför allt under
våren 2004.
2006-06-30
Nästa miljömålsproposition - hur gör vi?
... är rubriken på ett seminarie som Riksantikvarieämbetet anordnar tillsammans
med RUS och Länsantikvarieföreningen. Syftet är att diskutera
kulturmiljöfrågorna inför den fördjupade utvärderingen. Genom det pågående
arbetet med fördjupad utvärdering har vi möjlighet att samlat beskriva hur
kulturmiljövården kan bidra till miljömålen och vilka åtgärder som krävs.
Seminariet hålls i Stockholm den 30 augusti.
<a
href="downloadfile.asp?id=06E3DA5421B2F3F0B564FBE874EA7B5C&NAME=seminarium_fordj
upad_utvardering_raa.pdf"
target="_blank">seminarium_fordjupad_utvardering_raa.pdf</a><br>
2006-06-07
Vårens uppdatering färdig!
Vårens uppdatering av RUS-indikatorer ligger nu ute skarpt på Miljömålsportalen.
RUS projektgrupp tackar för länens goda insats!
Arbetsinsatsen för höstens uppdatering är planerad mellan 1 okt - 15 nov, och
indikatorerna ska vara ute skarpt 30 november. Vilka indikatorer som ska
uppdateras återkommer vi med.
2006-06-07
Regionala sidorna är i drift
Den 7 juni lanserades den uppdaterade och förändrade Miljömålsportalen. Bland
annat med de nya regionala sidorna som ska underlätta länsstyrelsernas
miljömålsarbete. Dessa sidor ska också kunna komplettera och på sikt ersätta
rapporteringar från länen till centrala myndigheter om miljömålen. En annan
nyhet är presentationen av Veckans indikator som ligger under kartan på
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startsidan, samt utökade sökmöjligheter i listan med alla indikatorer.
Länens respektive sidor kan bland annat nås via kartan på startsidan och för att
redigera sidor så klickar ni på penna-symbolen längst upp till höger (samma
login som för uppdatering av RUS-indikatorer).
Har ni några frågor angående projektet Utveckling av regionala sidor på
Miljömålsportalen? Läs då mer på sidorna Om Portalen eller skicka ett mail till:
Lena Hermansson, projektledare.
Annemay Ek, projektledarassistent.
2006-06-07
De Facto 2006 är ute!
7 juni lanserades de Facto 2006 på Miljömålsportalen. Miljömålsrådets rapport
innehåller som tidigare år en bedömning av miljömålen och delmålen. I år handlar
en del av rapporten om Konsumtion & Miljö eftersom vårt sätt att leva och vad vi
konsumerar har stor betydelse för miljön och för uppfyllelsen av miljömålen.
2006-05-30
Skrämmande propaganda
Två minst sagt horribla annonser sprids för närvarande över medierna i USA. Se
och reagera, och kämpa sedan vidare!
"They call it pollution, we call it life"
2006-05-29
Innehållsrika och natursköna Miljömålsdagar 2006
I april samlades drygt 90 personer för en fullspäckad tvådagars-konferens på den
lilla ön Ven i Öresund! Miljömålsdagarna arrangeras för fjärde gången i år och
är en viktig mötesplats för länsstyrelsernas miljömålshandläggare.
Dagarna syftar också till att fördjupa samarbetet mellan regional och central
nivå, vilket det sannerligen fanns tillfälle att göra! Förutom alla 21
länsstyrelserna fanns nämligen 10 centrala myndigheter på plats: Boverket, SSI,
STEM, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SGU, Jordbruksverket,
Riksantikvarieämbetet, Socialstyrelsen, KemI. Dessutom var Sveriges kommuner och
landsting SKL föredragshållande, liksom KTH och den Europeiska miljöbyrån EEA!
All dokumentation i zip-fil
(sammanfattning av dagarna, bilagor, utvärdering och program)
Sammanfattning av dagarna - protokoll
Bilaga 1 Presentation &#8221;EEAs uppföljning av miljöutvecklingen&#8221;
Bilaga 2 Presentation &#8221;Länssidor på miljömålsportalen&#8221;, exempel i
bild
Bilaga 3 Presentation &#8221;Energi- och klimatarbete&#8221;, Dalarna län
Bilaga 4 Presentation &#8221;Kommunalt miljömålsarbete&#8221;, SKL
Bilaga 5 Utvärdering av Miljömålsdagarna 2006
2006-05-29
Regionala sidor i drift 7 juni!
Driftsättningen av de regionala sidorna på Miljömålsportalen sker den 7 juni.
Detta samtidigt som den årliga rapporteringen (de Facto) lämnas över till
miljöminister Lena Sommestad. Efter den 2 juni och fram till drift den 7 juni så
är Miljömålsportalen låst (endast en sida med information om det nya sidorna
kommer att visas). Efter stängningen och driftsättningen av de nya sidorna
kommer editeringsdatabasen och uppdatering av indikatorer fungera som vanligt
igen.
Har ni några frågor angående projektet Utveckling av regionala sidor på
Miljömålsportalen? Skicka då ett mail till:
Lena Hermansson, projektledare.
Annemay Ek, projektledarassistent.
2006-04-20
Utvecklingsprojekt i miljömålsuppföljningen
RUS kan bevilja medel till utvecklingsprojekt och kan fördela ca 500 000 kr i år
om det finns bra projekt. Beslut kan tas i slutet på maj på projektansökningar
som kommit in till 15 maj. Det finns också möjlighet att göra ansökningar till
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RUS i höst inför 2007.
Däremot ska ansökningar till Miljömålsrådet som vanligt vara inne sista
september. Till länsstyrelserna fördelas i år troligen mer till bästa projekt
och något mindre enligt schablon. Samverkan är ofta viktig för framgångsrika
projekt, inte minst mellan regional och central nivå. Tidigare kunskap behöver
utnyttjas och olika behov samordnas. Diskutera och samordna därför
projektansökningar med andra parter i god tid.
Som underlag för utvecklingsprojekt finns nu en uppdaterad bristanalys.
<a
href="downloadfile.asp?id=DFD42D56BCBD6AD63462ADAF7A9AEDCB&NAME=bristanalys_apri
l2006.doc" target="_blank">bristanalys_april2006.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=B87EA86DB5869EC4ACBFFF20AE85C570&NAME=overblick_sorter
ing_april2006.doc" target="_blank">overblick_sortering_april2006.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=6CED275466EBFA027FCE4FB9EB6A1BC1&NAME=indikatorlista_m
ars2006.xls" target="_blank">indikatorlista_mars2006.xls</a><br>
2006-04-20
Deltagarlista för Miljömålsdagarna
Här kan du ladda ner en deltagarlista för Miljömålsdagarna 26-27 april samt
inbjudan till dagarna innehållande mer detaljer än det första utskicket.
<a
href="downloadfile.asp?id=1F4E33D2B49759EC7E5B9B11C557634C&NAME=deltagare_MM-dag
ar_2006.xls" target="_blank">deltagare_MM-dagar_2006.xls</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=AA6676C01D17211CBBD2F453C4DDFE84&NAME=inbjudan
miljomalsdagarna_mer detaljer.pdf" target="_blank">inbjudan miljomalsdagarna_mer
detaljer.pdf</a><br>
2006-04-07
Resultat av GBM-enkäten
Länsstyrelserna har tillsammans med Boverket genomfört en miljömålsenkät för att
följa upp delar av det nationella Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Enkätsvaren kommer att vara underlag för indikatorpresentationer på
miljömålsportalen (www.miljomal.nu) på nationell nivå och länsnivå. Enkätsvaren
utgör också underlag för arbetet med fördjupad utvärdering av miljömålen och för
Boverkets och länsstyrelsernas dialoger i planeringsfrågor med kommunerna.
Här kan du ladda ner alla kommuners svar (i html. En excel-fil kommer inom kort)
<a
href="downloadfile.asp?id=3D1EBB0CFF6BF840C218D3D3E4439200&NAME=enkat_gbm_06.htm
" target="_blank">enkat_gbm_06.htm</a><br>
2006-04-07
Startskott för vårens uppdatering!
Nu ligger information om vårens indikatoruppdatering på plats. Uppdateringen
skall vara slutförd 19 maj och presentationerna blir "skarpa" (offentliga) den 1
juni.
Se tidsplanen för uppdatering (för våren och en preliminär för hösten).
<a
href="downloadfile.asp?id=EEEF87DA5B9EB8998A36D9D164D350DD&NAME=uppdateringsplan
_2006.doc" target="_blank">uppdateringsplan_2006.doc</a><br>
2006-03-17
Kommunerna och miljömålen - enkätrapport
Hösten 2005 skickade Sveriges Kommuner och Landsting ut en enkät till kommunerna
om deras arbete med och syn på miljömålen. Svaren visar att de allra flesta
kommuner är igång med att ta fram egna miljömål och handlingsprogram. Kommunerna
ser positivt på de nationella målen och det regionala miljömålsarbetet.
Samtidigt finns en mängd synpunkter på möjligheter, hinder och önskemål om stöd.
Ni kan hämta enkätrapporten på SKL:s hemsida,
www.skl.se/artikel.asp?A=21143&C=2485
2006-03-07
Miljömålsdagarna 2006!
De nu traditionella Miljömålsdagarna arrangeras 26-27 april på den vackra ön Ven
i Öresund, Skåne. Miljömålsdagarna anordnas av Länsstyrelsen i Skåne,
Miljömålsrådet och RUS.
<a
href="downloadfile.asp?id=8B093D3DE3C4A78F5DBC6FA6D5474CFC&NAME=inbjudan_miljoma
lsdagar_2006.pdf" target="_blank">inbjudan_miljomalsdagar_2006.pdf</a><br>
2006-03-02
Uppföljning av kulturhistoriska ekonomibyggnader
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Länsstyrelsen i Kronobergs län har gjort en metodstudie kring uppföljning av det
delmål inom Ett rikt odlingslandsskap som behandlar kulturhistoriskt värdefulla
ekonomibyggnader.
<a
href="downloadfile.asp?id=43CC9CA946DE4D118FAE844DC441D482&NAME=metodstudie_ekon
omibyggn_odlingslandskap_kronoberg.pdf"
target="_blank">metodstudie_ekonomibyggn_odlingslandskap_kronoberg.pdf</a><br>
2006-02-22
Indikatorstudie för Algblomningar i kustzon
Länsstyrelsen i Gotlands län har med RUS-medel gjort en studie över vilken
information som finns om algbloming i kustzon idag, hur informationen kan
användas och vilken övrig information som skulle behövas för att utveckla sådan
indikator.
<a
href="downloadfile.asp?id=15C53CDEFC875212A866060FFE1E5F69&NAME=indikatorer_algb
lomning.pdf" target="_blank">indikatorer_algblomning.pdf</a><br>
2006-02-22
Uppföljningsmetod för Giftfri miljö
Länsstyrelsen i Gävleborg har utvecklat en uppföljningsmetod Giftfri miljö.
<a
href="downloadfile.asp?id=F4A4198FC983687D42688619ED32EA90&NAME=uppfoljningsmeto
d_giftfri_miljo.pdf" target="_blank">uppfoljningsmetod_giftfri_miljo.pdf</a><br>
2006-02-22
Laxförekomst som indikator
Länsstyrelsen i Västernorrland har utvecklat en möjlig regional indikator för
"Laxförekomst i tidigare laxförande vatten".
<a
href="downloadfile.asp?id=12862952AE55DBE02898D5C2768D4548&NAME=laxrapport.pdf"
target="_blank">laxrapport.pdf</a><br>
2006-02-22
Enkät till kommunerna om God bebyggd miljö
Länsstyrelserna gör tillsammans med Boverket en miljömålsenkät för att följa upp
delar av det nationella Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Motsvarande
frågor har tagits bort från Bostadsmarknadsenkäten och samråd om enkäten har
skett med Sveriges Kommuner och Landsting.
Enkätsvaren kommer att vara underlag för indikatorpresentationer på
miljömålsportalen (www.miljomal.nu) på nationell nivå och länsnivå. Enkätsvaren
utgör också underlag för arbetet med fördjupad utvärdering av miljömålen och för
Boverkets och länsstyrelsernas dialoger i planeringsfrågor med kommunerna.
Kommunerna har fått lösenord fördelade av sina respektive länsstyrelser och svar
ska lämnas via webbenkäten före 24 mars. Redovisning av resultaten kommer att
presenteras bland annat här på RUS hemsida.
Ladda ner enkäten som pdf.
<a
href="downloadfile.asp?id=679265AF6278793C8A2A3789D08790F7&NAME=enkat_godbebyggd
miljo.pdf" target="_blank">enkat_godbebyggdmiljo.pdf</a><br>
2006-02-15
Årets plan för uppdatering
Höstens uppdatering av indikatorer är nu skarp sedan någon vecka tillbaka. RUS
projektgrupp tar nu sikte mot de två uppdateringarna 2006 och ambitionen är att
länen ska få mycket bättre information och god tid på sig. Två viktiga datum för
vårens uppdatering:
- 3 april kommer malltexter att finnas på RUS hemsida och data är utlagt i
webbgränssnittet. Bara att börja!
- 19 maj ska Länsstyrelserna vara klara med kommentarer
Hela tidsplanen (för våren och preliminärt för hösten).
<a
href="downloadfile.asp?id=EEEF87DA5B9EB8998A36D9D164D350DD&NAME=uppdateringsplan
_2006.doc" target="_blank">uppdateringsplan_2006.doc</a><br>
2006-02-13
Riktlinjer för fördjupad utvärdering och rapportering
Miljömålsrådet beslutade den 18 januari 2006 om riktlinjer för nästa fördjupade
utvärdering av miljökvalitetsmålen. Dessa innehåller även riktlinjer för
länsstyrelsernas rapporteringar (se avsnitt tre i riktlinjerna). Riktlinjerna
kommer att presenteras och diskuteras under Miljömålsdagarna den 26-27 april.
<a
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href="downloadfile.asp?id=87DB0111A2796F212786EB23128795A1&NAME=MMR_riktlinjer_b
eslut.pdf" target="_blank">MMR_riktlinjer_beslut.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=0AFA2F4B9F7943E8D76B189660028451&NAME=Bilaga201_FU08.p
df" target="_blank">Bilaga201_FU08.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=8965A8761BD2BE45BCADC72085F9BE04&NAME=tidsaxelFU08.pdf
" target="_blank">tidsaxelFU08.pdf</a><br>
2006-01-30
"Att sätta smileys" - Decembermötet 2005
Årets stora RUS-möte hölls på Eklundshof i Uppsala. Mötets fokus låg på
målbedömningar (smileys). Här kan du ladda ner mötesprotokollet och det
gruppövningsmaterial som delades ut före mötet.
<a
href="downloadfile.asp?id=25CAC904EA7CF2387BD7C8C11AEDFB19&NAME=att_satta_smiley
s.pdf" target="_blank">att_satta_smileys.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=8B1B69836EA64088FFFEF4253B8D6F70&NAME=underlagsmat_9de
c_dubbelsidigt.pdf" target="_blank">underlagsmat_9dec_dubbelsidigt.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=A4FC83265571DDFA54CC717239965578&NAME=protokoll_decemb
ermote2005.pdf" target="_blank">protokoll_decembermote2005.pdf</a><br>
2006-01-30
Miljömålsrådets beslut om Rampost 8
Miljömålsrådet beslutade på sitt möte den 18 januari att godkänna
medelsfördelningen för år 2006 enligt det förslag RUS lämnat till BMÖ. Det
innebär att länsstyrelserna får samma belopp som föregående år samt att
ytterligare 1,5 milj kronor fördelas till 12 projekt. Några länsstyrelseprojekt
har också fått medel från andra ramposter. RUS har beviljats 4 miljoner kronor
inom Rampost 5 för det fortsatta arbetet 2006. Miljömålsrådets budgetbeslut i
sin helhet, Rampost 1-9, finns att läsa på Miljömålsportalens arbetswebb.
<a
href="downloadfile.asp?id=8FF7F46D70215C77ECD8411597AE9105&NAME=beviljade_medel_
rampost8_2006.xls" target="_blank">beviljade_medel_rampost8_2006.xls</a><br>
2006-01-14
Rapport om nya indikatorer för kulturmiljö
Delmål 2 för God bebyggd miljö ändras och tillförs en lydelse om långsiktig
hållbar förvaltning. En ny studie föreslår och formulerar indikatorer för
måluppfyllelse av detta förvaltningsmål. Studien har inriktats mot
skyddsregleringsfunktionen av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse enligt Planoch bygglagen.
<a
href="downloadfile.asp?id=C243D08B5C14F8AF5EC89CDA3B3B58B8&NAME=mm-indikatorer_k
ulturmiljo_kn-planbest.pdf"
target="_blank">mm-indikatorer_kulturmiljo_kn-planbest.pdf</a><br>
2006-06-30
Miljöhälsoenkät 2007 - regional förtätning?
Ett informationsmöte kommer att hållas i Stockholm den 12 september där
Socialstyrelsen presenterar Miljöhälsoenkätens upplägg. Är länsstyrelserna
intresserade av regional förtätning av enkäten behöver Socialstyrelsen få in en
intresseanmälan från er, troligen under oktober 2006. Slutligt besked och
"avtalstecknande" beräknas att ske i början på december. Inbjudan och program
kommer under augusti. Mer information att ladda ner:
<a
href="downloadfile.asp?id=ADA0BE828E5EEC32084A8E2D2530F9EB&NAME=infomote_miljoha
lsoenkat2007_socialstyrelsen.pdf"
target="_blank">infomote_miljohalsoenkat2007_socialstyrelsen.pdf</a><br>
2006-07-17
Utvecklingsmedel från RUS
Som tidigare annonserats har RUS också ett visst utrymme att bekosta
utvecklingsprojekt. Projekten ska då gälla uppföljning och vara inriktade på
indikatorer och dataförsörjning - nyutveckling eller förbättring av nuvarande.
Tänk alltså på att ni kan söka från RUS om ni har projekt som passar bättre för
det än för Miljömålsrådets pengar. RUS kan också värdera om förslag som inte kan
beviljas av rådet ändå är intressanta för RUS. RUS har gjort en bristanalys som
kan vara till hjälp för att identifiera intressanta projekt.
<a
href="downloadfile.asp?id=DFD42D56BCBD6AD63462ADAF7A9AEDCB&NAME=bristanalys_apri
l2006.doc" target="_blank">bristanalys_april2006.doc</a><br>
2006-07-17
Projektmedel från Miljömålsrådet (BÅ2007)
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Ansökningar ska vara inne senast 30 september och anvisningar och blankett finns
på Miljömålsportalens arbetswebb (samma gamla lösenord, om glömt lösenord skicka
mail till elin.andersson@z.lst.se).
RUS bereder även i år fördelningen inom rampost 8. Inom denna rampost kommer 5
Mkr att fördelas enligt nyckel, innebärande för varje länsstyrelse 5/6 av det
belopp enligt nyckel man fick för 2006. 2,5 Mkr fördelas till "bästa projekt".
Samverkan är ofta viktig för framgångsrika projekt, inte minst mellan regional
och central nivå. Tidigare kunskap behöver nyttjas och olika behov samordnas.
Diskutera och samordna därför projektansökningar med andra parter i god tid.
2006-07-17
Bedömning av måluppfyllelse
På Miljömålsportalens regionala uppföljningssidor ska, enligt Miljömålsrådets
beslut, varje länsstyrelse senast 30 november redovisa sina bedömningar av hur
länets mål uppfylls. Detta kommer, särskilt för län som inte själva tidigare
gjort sådana bedömningar, att innebära en hel del arbete. Planera alltså in tid
för det!
RUS planerar för närvarande ingen ytterligare stödinsats för detta. Vi är dock
intresserade av att få veta om det finns behov av det och i så fall mer
specifikt vilka behov som finns. Hör i så fall av er till oss om det. Behövs det
ska vi försöka hjälpa till.
Information om målbedömningar lämnades bl.a. på Miljömålsdagarna i slutet av
april och anvisningar gick ut från Miljömålskansliet i mitten av maj. RUS hade
också frågan uppe på decembermötet, vars fokus låg på just målbedömningar (att
sätta "smileys"). Som vägledning kan du ladda ner mötesprotokollet och det
gruppövningsmaterial som delades ut före mötet.
<a
href="downloadfile.asp?id=A4FC83265571DDFA54CC717239965578&NAME=protokoll_decemb
ermote2005.pdf" target="_blank">protokoll_decembermote2005.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=8B1B69836EA64088FFFEF4253B8D6F70&NAME=underlagsmat_9de
c_dubbelsidigt.pdf" target="_blank">underlagsmat_9dec_dubbelsidigt.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=25CAC904EA7CF2387BD7C8C11AEDFB19&NAME=att_satta_smiley
s.pdf" target="_blank">att_satta_smileys.pdf</a><br>
2006-07-18
Inbjudan att medverka i arbetet med HUM-strategin
Inom arbetet med fördjupad utvärdering har Naturvårdsverket i uppdrag att bland
annat samordna framtagandet av underlag inom åtgärdsstrategin för hushållning
med mark, vatten och bebyggd miljö (HUM-strategin). Det innebär att
Naturvårdsverket senast den 30 november 2007 till Miljömålsrådet skall redovisa
förslag på åtgärder för att miljömålen skall uppnås med avseende på denna
strategi. Bland annat så inbjuds alla Länsstyrelser att delta.
<a
href="downloadfile.asp?id=825D1ADB66C615883BBDF89F9E0D80EA&NAME=inbjudan_HUM_for
dj.utvardering" target="_blank">inbjudan_HUM_fordj.utvardering</a><br>
2006-07-31
Positivt om häckande fåglar som RUS-indikator
Under våren har Länsstyrelsen i Jönköping tillsammans med Lunds universitet och
Länsstyrelsen i Norrbotten (samt i samråd med RUS) testat möjligheterna att
använda data från den rikstäckande häckfågeltaxeringen för att följa upp olika
miljömål. Utfallet är till stora delar positivt och utvecklandet av häckande
fåglar som miljömålsindikatorer planeras att fortsätta till hösten.
Läs mer i följande rapport:
<a
href="downloadfile.asp?id=9F318A750807C17B6489EDEB0CCFC4E5&NAME=hackande_faglar_
indikator_jonkoping.pdf"
target="_blank">hackande_faglar_indikator_jonkoping.pdf</a><br>
2006-08-22
Indikator för värdefull åkermark
Länsstyrelsen i Skåne har slutredovisat sitt RUS-finansierade projekt
"Hushållning med åkermark? - Uppföljning av åkerexploatering i Skåne och Halland
samt analys av planerad exploatering i Skåne.
<a
href="downloadfile.asp?id=9BFC2B81CEF802CDE236E78670AA31EE&NAME=hushallning_med_
akermark_skane.pdf" target="_blank">hushallning_med_akermark_skane.pdf</a><br>
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2006-09-12
GBM på regional nivå
Hur har länsstyrelserna lagt upp åtgärds- respektive uppföljningsarbetet
för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö? Det har varit
huvudfrågan i en studie av länsstyrelsernas miljömålsarbete. Inför arbetet med
den fördjupade utvärderingen av miljömålsarbetet är det värdefullt för Boverket
att få en bild av hur länen har lagt upp arbetet.
Läs rapporten God bebyggd miljö på regional nivå (pdf 550 kB):
<a
href="downloadfile.asp?id=A777B7391AF25976E89B676DAF248770&NAME=god_bebyggd_milj
o_pa_regional_niva.pdf"
target="_blank">god_bebyggd_miljo_pa_regional_niva.pdf</a><br>
2006-09-12
Miljökrav i offentlig upphandling
Inbjudan till seminarie i Sundsvall 19 oktober.
<a
href="downloadfile.asp?id=6D00D3F34342F416B0F0B43B79E43178&NAME=inbjudan_miljokr
av_offentlig_upphandling.pdf"
target="_blank">inbjudan_miljokrav_offentlig_upphandling.pdf</a><br>
2006-09-12
Barns miljö och hälsa
Hur påverkar miljön barns hälsa? Socialstyrelsen inbjuder till seminarie i
Stockholm 23 november.
<a
href="downloadfile.asp?id=B04745BD91418473437F3F0D45A91A24&NAME=inbjudan_killen_
pa_grasmattan.pdf" target="_blank">inbjudan_killen_pa_grasmattan.pdf</a><br>
2006-09-12
Närnaturboken
En bok med idéer för att utveckla biologisk mångfald. Över 300 åtgärder för
kommunplaneraren och trädgårdsodlaren. Boken är utgiven av SNF och Centrum för
biologisk mångfald (SLU och Uppsala universitet).
Länk till mer info: http://www.cbm.slu.se/narnaturboken/narnaturboken.htm
2006-09-12
2007 möts vi i Vadstena!
Länsstyrelsen i Östergötland anordnar miljömålsdagarna 2007 och de kommer att
hållas den 18-19 april. Vadstena och Klosterhotellets konferensanläggning är den
föreslagna orten. Boka in datum i kalendrarna så återkommer vi med mer
information senare.
2006-09-13
Uppdatering börjar 1 oktober!
Nu är det slutligt bestämt vilka indikatorer som ska ingå i höstens uppdatering
av indikatorer. Som vanligt är det varje länsstyrelses uppgift att skriva
kommentarer till det dataunderlag som RUS lägger ut på Miljömålsportalen.
Tidsplanen är densamma som vi tidigare lämnat besked om:
- Underlag i form av malltexter och dataunderlag finns tillgängligt på RUS
hemsida den 1 oktober.
- Länsstyrelserna ska vara färdiga med uppdateringen 15 november.
- Efter granskning av indikatoransvariga i RUS läggs uppdateringen ut skarpt 30
november.
Läs mer här
Ladda ner höstens indikatorlista:
<a
href="downloadfile.asp?id=837EB59E9A9E5A86CC0D92A99D984320&NAME=indikatorer_uppd
atering_host_2006.doc"
target="_blank">indikatorer_uppdatering_host_2006.doc</a><br>
2006-09-14
Hur får vi 25 % ekologiskt till 2010?
Den 19 oktober organiserar Ekocentrum i samarbete med Ekologiskt Forum en
Nationell Aktörsamverkan med representanter från offentlig sektor, grossister
och förädlingsindustri och producenter. Man vill lyfta frågan hur vi tillsammans
ska nå regeringens mål, 25 procent ekologiskt till 2010. Forumet hålls i
Stockholm.
<a
href="downloadfile.asp?id=1F8DCE28D2B554F1633040FEE02F5D8E&NAME=ekologiskt_forum
.pdf" target="_blank">ekologiskt_forum.pdf</a><br>
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2006-09-15
Utvecklingen av de regionala sidorna fortskrider
Utvecklingen av de regionala sidorna fortskrider
Miljömålskansliet rapporterar om att detta är pågång:
1. Miljömålskansliet ska nu skapa en möjlighet för länen att själva kunna
sortera bland sina regionala mål. Detta för att inläggning av nya regionala mål,
när de blir beslutade, ska underlättas. På så sätt får länen möjlighet att
själva styra sina sidor, utan för mycket inblandning av miljömålskansliet.
2. Länen har också efterfrågat en möjlighet att på sidan "Alla indikatorer"
kunna sortera indikatorer så även RUS-indikatorer kommer med i den listningen
för varje län. Detta ska Kansliet också försöka få till nu.
3. Miljömålskansliet ska även fixa så att man lättare kan se skillnaden mellan
de olika målformuleringarna på länens miljömålssida (tydligare punkter).
2006-09-15
Länsegna eller regionaliserade mål på Portalen
Miljömålskansliet har lagt in alla regionala mål på portalen och försökt att
specificera när mål är regionala eller länsegna. Detta kan vara lite knepigt när
ett regionalt mål förr hade samma lydelse som ett nationellt delmål, men som nu
har kvar den gamla formuleringen medan det nationella delmålen har förändrats.
Kansliet har i dessa fall sett målen som regionaliserade, då de utgått från
nationellt delmål, men har annat målår eller andra målvärden.
I fortsättningen är det meningen att länen själva ska kunna gå in och ändra sina
målformuleringar, se även nästa notis.
2006-09-26
Rapporteringen närmar sig
Datum för länens och skogsstyrelsens årliga rapportering närmar sig. Den 30/11
ska miljömålsportalen vara uppdaterad med länens och skogsstyrelsens
uppföljningstexter (målbedömningar/smileys).
En lathund för hur man lägger in materialet på Miljömålsportalen håller på att
färdigställas, liksom sidornas användargränssnitt. De personer som står som RUS
kontaktpersoner i länen och hos Skogsstyrelsen kommer v. 40 att få ett
personligt mail där Miljömålsrådets kansli förklarar vilka anvisningar och
kriterier som ska följas.
Vid frågor kan annemay.ek@naturvardsverket.se kontaktas.
2006-09-26
Skogsstyrelsens roll i rapporteringen 30/11
Skogsstyrelsen är regionalt ansvarig för miljömålet Levande skogar.
Skogsstyrelsen har också ansvar för att bedömningar av måluppfyllelse görs och
att texter läggs in till den 30 november. I anvisningarna om uppföljning av
regionala mål på portalen står det att "För de regionala uppföljningssidorna
ansvarar respektive länsstyrelse och Skogsstyrelsen (Levande skogar) för att
texter läggs in".
Skogssstyrelsen ska emellertid samarbeta med länsstyrelserna i det regionala
miljömålsarbetet, vilket ju också sker, om än på olika sätt i olika län. Det
står på alla läns miljömålssidor på portalen att "Skogsstyrelsen integrerar sin
rapportering av Levande skogar med Länsstyrelsernas rapportering."
Man
hur
Det
med

har på Skogsstyrelsen centralt uppmärksammat att ansvarsfördelningen, eller
uppföljnings- och bedömningsarbetet läggs upp, inte står klart i alla län.
är nog bäst att varje länstyrelse, för säkerhets skull, initierar en kontakt
Skogsstyrelsen i god tid.

2006-09-26
Om målåret passerats, hur bedöms det?
Det är de anvisningar som kom i våras som gäller för hur uppföljningen av målen
(målbedömingar/smileys) ska göras till den 30 november, se Anvisningar för de
regionala sidorna som finns på portalens arbetswebb.
Men till anvisningen ska tilläggas en instruktion om hur bedömningen ska göras
om målåret har passerats. Svaret är då att man även på regional nivå ska använda
sig av fyrkantiga gubbar, såsom man gjort i årets de Facto.
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Till skillnad från de runda gubbarna som är en framtidsbedömning av hur det går
för målen, så är de fyrkantiga gubbarna ett konstaterande av hur det faktiskt
gick. Detta eftersom målåret redan är passerat. Man sätter alltså en gubbe, men
(viktigt!) sedan skriver man ändå i uppföljningstexten hur man arbetar för att
kunna nå (gäller röd, fyrkantig gubbe) eller behålla (gäller grön, fyrkantig
gubbe) det tillstånd som man har beskrivit i målformuleringen.
Observera alltså att man bara kan sätta en röd eller en grön gubbe (antingen
uppfylldes målet, eller så inte), och att gula fyrkantiga gubbar (logiskt nog)
inte ska användas. Har ni funderingar så prata med Annemay Ek på
Miljömålskansliet, annemay.ek@naturvardsverket.se. Hon har kläm om detta.
2006-09-27
Inbjudan till tillsynsprojekt
En inbjudan till det nationella tillsynsprojektet om dricksvatten från enskilda
vattentäkter. Projektet drivs av Socialstyrelsen i nära samarbete med SGU. Ni
kan läsa mer om projektet och ladda hem inbjudan på Socialstyrelsens webbplats,
http://www.socialstyrelsen.se
2006-09-29
Uppdateringen är försenad
Tyvärr kommer starten av indikatoruppdateringen att bli en vecka försenad. I
stället för den 1 oktober kommer malltexter och data att finnas klart måndag 9
oktober. Vi hoppas att detta inte ska ställa till för mycket besvär hos er.
Det finns flera skäl till förseningen. Bl.a. att SLU:s arbete med portalens
uppföljningssidor (för 30 novemberrapporteringen) har försenat deras
dataleverans, annan försenad dataleverans och att även RUS-gruppen har fullt upp
med ansökningar till Miljömålsrådet.
Läs mer om uppdateringen på sidan Indikatorer/aktuell uppdatering.
2006-10-05
Möten om utsläppsdata fortsätter
RUS fortsättar träffarna med SMED (Svenska MiljöEmissionsData), Naturvårdsverket
och STEM om behovet av regionala data om luftutsläpp samt kvalitetssäkring av
utsläppsuppgifter.
Här kan du läsa en kort sammanfattning från senaste mötet 6 april, samt mötena
från i maj och oktober i fjol. Det framgick bland annat att vi har möjligt att
påverka utformningen av de blanketter som SCB använder. De revideras varje år
och synpunkter ska vara inne före 30 oktober, se länk till blankett nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=02E4EC5AAE56B92696E130FE5C4666B1&NAME=utslappsdata_NV_
SMED_STEM_mote060406.doc"
target="_blank">utslappsdata_NV_SMED_STEM_mote060406.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=154891DA039BE5AD4C102CC12DA8CECA&NAME=blankett_SCB_sma
hus2005.pdf" target="_blank">blankett_SCB_smahus2005.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=57C0BD8AD9702421D4816B1970EF234E&NAME=utslappsdata_NV_
SMED_STEM_mote051006.doc"
target="_blank">utslappsdata_NV_SMED_STEM_mote051006.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=A0D75B63DBABC4A2B8624AD06C2FE010&NAME=utslappsdata_NV_
SMED_STEM_mote050526.doc"
target="_blank">utslappsdata_NV_SMED_STEM_mote050526.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=B6186F2C5AA833878131AF70615BD0C2&NAME=kort_om_mote_NV_
SMED_STEM_mote060406.doc"
target="_blank">kort_om_mote_NV_SMED_STEM_mote060406.doc</a><br>
2006-09-29
Nytt förslag till våtmarksindikator
Anlagda våtmarker i ett landskapsperspektiv. För att följa upp om anläggandet av
våtmarker verkligen leder till att miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker kan
nås, behövs flera olika indikatorer, tycker Länsstyrelsen i Kalmar. Dessa bör
inte bara följa upp hur stora arealer våtmarker som anläggs i odlingslandskapet.
Indikatorerna bör även kunna visa om de kvalitéer som miljökvalitetsmålet syftar
till blir gynnade av de anlagda våtmarkerna.
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Kalmars förslag på indikator för uppföljning av miljökvalitetsmålet Myllrande
våtmarker: "Antal anlagda våtmarker av en typ och i ett läge som är lik den
miljö som tidigare varit naturlig på platsen".
<a
href="downloadfile.asp?id=10EE49431B0A3C5F235E94604CE4A184&NAME=rapport_indikato
r_vatmarker.pdf" target="_blank">rapport_indikator_vatmarker.pdf</a><br>
2006-09-28
Rampost 8 - nyckelfördelning
Miljömålsrådet ska för 2007 fördela 5 miljoner kr enligt nyckel (2006 var det 6
miljoner kr). Som tidigare meddelats innebär det att varje län får 5/6 av 2006
års belopp. Vi har dock nyligen blivit uppmärksammade på att Heby kommun flyttar
från U till C län och har därför för de länen gjort en liten justering, samma
justering (i %) som görs i medlen för regional miljöövervakning.
Det är nedanstående belopp som kommer att godkännas inom nyckel och som era
ansökningar inom nyckel ska uppgå till. Har ni redan skickat in ansökningar med
belopp som avviker kommer vi att justera till dessa belopp.
<a
href="downloadfile.asp?id=3C20D24283D73AAFD5F5698F98BFB3A7&NAME=nyckelfordelning
_mm-radet_rampost8.doc"
target="_blank">nyckelfordelning_mm-radet_rampost8.doc</a><br>
2005-12-22
2:a beskedet om Rampost 8
Ett slutligt ställningstagande från RUS styrgrupp resulterade i att 12 projekt
går vidare i "tävlingen" om de 1,5 miljonerna i Rampost 8. BMÖ har beslutat att
RUS rekommendation går vidare till Miljömålsrådet och där fattas beslut i
januari.
<a
href="downloadfile.asp?id=E67A8619E973232DA306AF98D9AA7CC1&NAME=RUSrekommendatio
n_motivering_del2.doc"
target="_blank">RUSrekommendation_motivering_del2.doc</a><br>
2005-11-17
Dags igen för uppdatering!
Liksom tidigare så informerar RUS om hur länen ska gå tillväga för att fylla på
texter och kontrollera indikatorerna på Miljömålsportalen. Höstens uppdatering
ska vara klar innan årets slut och informationen blir offentlig i januari.
Information om uppdatering hösten 2005:
<a
href="downloadfile.asp?id=DD9E3D0E4F7538F347BFC57C984EF7E3&NAME=uppdatering_host
_2005.htm" target="_blank">uppdatering_host_2005.htm</a><br>
2005-11-17
Ett första besked om Rampost 8
För Rampost 8 "Regional miljömålsuppföljning" ska 6 miljoner kronor av totalt
7,5 Mkr fördelas till länsstyrelserna enligt nyckel. Detta är alltså samma
belopp som föregående år till varje länsstyrelse. Övriga 1,5 miljoner kr skall
fördelas till de bästa projekten som sökt. Det blev 25 projektansökningar som
skulle tävla om 1,5 Mkr. RUS fick i uppdrag att göra en prioritering av
projekten och delade in ansökningarna i tre grupper - Prioritet 1, Prioritet 2
eller Avslås. Till grund för denna indelning har varit "Miljömålsrådets behov"
och "Avgränsningar" som framgår av riktlinjer beslutade av Miljömålsrådet
2005-04-12. RUS har också försökt definiera egenskaper för "bästa projekt" och
kriterier för avslag.
Kvar för hantering ligger nu alltså projekten "inom nyckel" och de som RUS
prioriterat som Prioritet 1 och Prioritet 2. Om man önskar ha kvar projekten för
vidare behandling skall alltså del 2 av blanketten för projektansökan fyllas i
och skickas in till Bengt Rundqvist på Miljömålskansliet.
<a
href="downloadfile.asp?id=0E3A76A06F9F74CA90A69C50749E983D&NAME=prioritering_sam
manstallning_kommentar.doc"
target="_blank">prioritering_sammanstallning_kommentar.doc</a><br>
2005-11-02
Ny informatör på RUS
Från november heter jag som lägger in material här på hemsidan Elin Andersson.
Jag jobbar i vanliga fall som miljömålshandläggare på Länsstyrelsen i Jämtlands
län, och nu har jag också övertagit Ylva Englunds uppgift som informatör för
RUS. Detta innebär bland annat att jag ska sköta denna hemsida och RUS
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nyhetsbrev. Jag kommer också att ingå i RUS projektgrupp.
Har ni frågor om RUS eller om hemsidan så hör av er till mig. Och skicka gärna
nyheter från länen som vi kan publicera här på hemsidan!
2005-10-10
Regionala seminarier om Säker strålmiljö
Den 17 och 29 november ordnar SSI i samarbete med länsstyrelserna i Värmland och
Norrbotten regionala seminarier om Säker strålmiljö i Luleå respektive Karlstad.
2005-11-11
Decembermötet 2005
Årets miljömålsuppföljningsdag hålls på Eklundshof i Uppsala den 9 december.
Huvudtemat är målbedömningar (smileys) och så får vi information om till exempel
en kommunal webbenkät, data om luftutsläpp och de länsegna sidorna på
Miljömålsportalen.
<a
href="downloadfile.asp?id=B2B68D6BF67E60F153C1367346DDF21A&NAME=decembermote2005
_inbjudan.pdf" target="_blank">decembermote2005_inbjudan.pdf</a><br>
2005-11-02
Miljömålsdagarna 26-27 april 2006
De nu traditionella Miljömålsdagarna arrangeras 2006 på Ven i Skåne. RUS och
Miljömålskansliet kommer i samarbete ta fram ett program och återkommer med
inbjudan. Boka in dagarna 26-27 april i almanackan!
2005-09-15
Diskussioner om utsläppsdata med NV och SMED
RUS har inlett en diskussion med SMED (Svenska MiljöEmissionsData) och
Naturvårdsverket om behovet av regionala data om luftutsläpp samt
kvalitetssäkring av utsläppsuppgifter.
Idag är miljömålsuppföljningens behov av utsläppsuppgifter på regional nivå inte
integrerade med den internationella rapporteringen. Det gäller utsläpp av
klimatgaser, VOC, NOx, SO2 och NH3. I framtiden kommer det också att gälla
partiklar och PAH.
Hittills har RUS gjort enstaka beställningar från SMED, som då regionaliserar de
uppgifter som används i den internationella rapporteringen. Ett problem som
seglat upp är att det saknas kvalitetssäkringsvägar för att hantera stora
avvikelser som upptäckts på regional nivå. Det vill säga när länens egna
uppgifter från miljörapporteringen inte stämmer med de regionala uppgifter som
RUS beställt av SMED (vilka sedan publiceras på Miljömålsportalen).
Vill du veta mer, läs protokollen från dessa möten:
2005-08-30
Ännu en "hälsoindikator" på Portalen
Socialstyrelsen har lagt ut ännu en indikator på portalen. Den heter
Allergiker/astmatiker och luftföroreningar och beskriver hur allergiker och
astmatiker, i större utsträckning än andra, besväras av luftföroreningar. I hela
landet uppger ungefär en tiondel att de ofta besväras av bilavgaser eller
vedeldningsrök. Bland dem med sovrumsfönster mot större gata, trafikled eller
industri (totalt drygt 400 000 vuxna i hela landet) stördes mer än var femte av
bilavgaser. Besvär från bilavgaser var vanligast i Stockholms län (8 procent).
Besvär från vedrök var lägst i Stockholms län (0,6 procent) och i vissa län upp
till tio gånger så vanligt. Resultaten kommer från en nationell miljöhälsoenkät
från 1999. Situationen har sannolikt inte förändrats särskilt mycket sedan 1999.
Se indikatorn på Miljömålsportalen. För indikatorn finns generella länstexter
inlagda av RUS på alla län. Om du vill ändra i länstexten går du in som vanligt
med hjälp av ditt löseord, ändrar i texten och klickar på knappen Meddela.
2005-08-01
Miljömålspropositionen och uppföljning
RUS har läst miljömålspropositionen och sett närmare på vad den säger om
uppföljning. Vi försöker också dra slutsatser av det för vårt fortsatta arbete.
Den här sammanställningen kan förhoppningsvis vara till nytta även för
länsstyrelserna och andra myndigheter:
<a
href="downloadfile.asp?id=3249F708B4F428899F2EFAD3810983E4&NAME=Miljomalsproposi
tionenRUSrelevant2005.doc"
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target="_blank">MiljomalspropositionenRUSrelevant2005.doc</a><br>
2005-06-01
Ny chans att söka medel för utvecklingsprojekt
RUS har ett visst utrymme för att finansiera utvecklingsprojekt. Ett femtontal
sådana har tidigare utförts av olika länsstyrelser. Projekten skall i första
hand ge underlag för indikatorer som bör ingå i det gemensamma regionala
uppföljningssystemet för miljömålen.
RUS har gjort en bristanalys som underlag för fortsatt utvecklingsarbete, se
nedan. Slutsatserna visar på ett antal områden som, enligt vår uppfattning, bör
vara lämpliga för utvecklingsprojekt på länsstyrelser.
RUS inbjuder nu länsstyrelserna att i en särskild ansökningsomgång söka medel
för utvecklingsprojekt. Ansökningarna kan ligga inom de i bristanalysen utpekade
områdena, men andra bra projekt kan också sökas för. Även förstudier kan
finansieras. RUS kan nu disponera ca 1,5 miljoner kronor för utvecklingsprojekt.
Ansökningar bör vara inne senast 1 september. Medlen skall förbrukas under
innevarande år.
<a
href="downloadfile.asp?id=22E6A372EC1EC1E6B8D1A37162DD48AD&NAME=BristanalysRUS20
05.doc" target="_blank">BristanalysRUS2005.doc</a><br>
2005-06-03
Åtta nya hälsoindikatorer på Portalen
De nya indikatorerna från Socialstyrelsen tar upp hur vi besväras av bilavgaser,
trafikbuller, vedeldningsrök och av nickel. De tar också upp om vi har
sömnstörningar tack vare trafikbuller, hur vi upplever inomhusmiljön samt om vi
har mögel i bostaden. Läs mer på Miljömålsportalen. För dessa indikatorer finns
nu generella länstexter inlagda av RUS på alla län. Om du vill ändra i
länstexten går du in som vanligt med hjälp av ditt löseord, ändrar i texten och
klickar på knappen Meddela. (Läs mer i notisen nedan).
2005-06-02
Tack för era insatser!!
Vårens uppdatering är klar, de nya presentationerna är utlagda. Bra jobbat! Om
du vill rätta eller eller göra andra justeringar av din länstext är det bara att
gå in med ditt lösenord, ändra i texten och klicka på knappen Meddela. När Ylva
sen är tillbaka från semestern uppdaterar hon presentationen på portalen så att
dina ändringar syns. Ni är välkomna att lämna synpunkter på hur vårens
uppdatering fungerade. Vi försöker löpande att förbättra arbetet och rutinerna
efter bästa förmåga. Vi återkommer efter sommaren om uppdatering av resterande
indikatorer i höst.
2005-05-31
Minnesanteckningar från miljömålsdagarna i Gysinge
Här kan du läsa kortversioner av de föredrag som hölls i Gysinge på
miljömålsdagarna.
<a
href="downloadfile.asp?id=940B5948F9A10385A4A4FB1F271BC039&NAME=Minnesant_MM_dag
ar_Gysinge_2005.pdf" target="_blank">Minnesant_MM_dagar_Gysinge_2005.pdf</a><br>
2005-05-02
Uppdatering av indikatorer på Miljömålsportalen
Planering:
Som vi tidigare nämnt planerar RUS en uppdatering av indikatorer på
Miljömålsportalen. I år avser vi att göra det i två större kampanjer, en nu på
våren och en i höst. Utöver det kan enstaka indikatorer dyka upp vid andra
tillfällen. Vårens uppdatering skall vara klar till 1 juni (världsmiljödagen 5
juni), vilket innebär att ert arbete på länen bör vara klart den 27 maj. RUS
samordnar med centrala myndigheter.
Länens uppgift:
Ert arbete på Länsstyrelserna är att lägga in Kommentaren för respektive
indikator för ert eget län. (Med få undantag är det fråga om samma indikatorer
som ni arbetade med under förra året och texterna bör inte behöva några större
justeringar). Se efter i listan nedan vilka indikatorer som är klara för
uppdatering och observera ev. notering. Finns indikatorn i listan är det alltså
bara att börja. Klicka på länken "Så går jag tillväga" nedan för att se hur du
ska göra för att lägga in texterna på portalen. Nytt för i år är att
kommentarstexten ska ha en rubrik. Detta för att det ska vara lättare för
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läsaren att snabbt få en överblick vartåt det barkar, dvs indikatorns
trendriktning.
Du får hjälp av Lathunden om vad man ska tänka på när man skriver
kommentarstexter och rubriker.
Nytt för den här gången är också att länen kan lägga in egen fördjupningstext
och länka till extra bilder om så önskas. Läs mer om fördjupningen i Lathunden.
Hur gör jag för att lägga in kommentarstexten på portalen? Jag har läst
Lathunden och vill nu uppdatera mitt läns kommentar för RUS indikatorer på
portalen:
Att lägga in kommentar. (Ditt läns lösenord har skickats ut via mail)
Hur gör jag för att lägga in miljömålslinje i mitt läns diagram på portalen? Att
lägga in miljömålslinje. Hör av dig till Ylva om du vill lägga in en text eller
bild under fördjupning.
2005-04-01
Detta togs upp på Kulturseminariet
Vad sades egentligen på seminariet "Kulturmiljön i miljömålsarbetet" i vintras?
Läs minnesanteckningarna:
<a
href="downloadfile.asp?id=4430623D8A3CA1F318DA27D1C1757C30&NAME=Minnesant_Kultur
sem_050127.pdf" target="_blank">Minnesant_Kultursem_050127.pdf</a><br>
2005-02-03
Välkomna till Gysinge på Miljömålsdagar 2005!
Konferensen hålls i år i Gysinge utanför Gävle den 26 och 27 april. Vi har dels
tagit hänsyn till era synpunkter från föregående år och dels försökt ta upp
aktuella teman för året när vi har format årets program. Programmet är den här
gången uppdelat i följande avsnitt: Samordning av miljömålsarbetet
regionalt/centralt och rapportering, Kommunikation av miljömålen och
Åtgärdsinriktat miljömålsarbete. Sista anmälningsdag är den 1 april. Välkomna
önskar RUS, Länsstyrelsen i Gävleborg och Miljömålsrådets kansli!
<a
href="downloadfile.asp?id=23C53AAB571E1A06F8E493B7DD49AAFD&NAME=inbjudan_MM_daga
r_2005.pdf" target="_blank">inbjudan_MM_dagar_2005.pdf</a><br>
2005-02-02
Utvärdering av RUS indikatorer
Utvärdering av RUS indikatorer 2004 är färdig! Ladda hem utvärderingen:
<a
href="downloadfile.asp?id=173F42B12B8304E287FA269F4DB3A31B&NAME=RUSutv_ind_04121
7.htm" target="_blank">RUSutv_ind_041217.htm</a><br>
2005-02-01
En ny rapport för miljömålet Levande skogar
En viktig del av miljömålet Levande skogar är de arealer som skogsägaren
frivilligt förväntas undanta från skogsproduktion. Vilka möjligheter finns att
använda data om certifierade arealer samt skogsbruksplaner för att följa upp
målet om frivilligt avsatta arealer? Syftet med rapporten att ta reda på vad som
krävs för att certifierade företag eller paraplyorganisationer för
certifieringssystemen FSC och PEFC, skall kunna lämna uppgifter över
certifierade skogsarealer på läns- och kummunnivå. Läs rapporten (word-fil) från
Skogsvårdsstyrelsen Jönköping-Kronoberg:
<a href="downloadfile.asp?id=4A441263586A1C7729B7D79890436569&NAME=Certifierad
areal slutrapport 050128.doc" target="_blank">Certifierad areal slutrapport
050128.doc</a><br>
2005-01-28
RUS nyhetsbrev februari 2005
Varsågod och ta del av RUS senaste nyhetsbrev!
<a
href="downloadfile.asp?id=6CE8DFA79F716BD137A516E477B029DA&NAME=RUS_nyhetsblad_f
ebruari_2005.pdf" target="_blank">RUS_nyhetsblad_februari_2005.pdf</a><br>
2005-01-27
Länssidornas intåg på portalen
Här kan du ladda ner några pdf:er om du vill se hur det är tänkt att se ut med
de nya länssidorna på portalen. Utvecklingen med att skapa de nya sidorna och
förändringen i navigationen påbörjas inom kort. Vi kommer att hålla er
uppdaterade om utvecklingen här på hemsidan. Om ni har frågor är ni välkomna att
kontakta Ylva Englund
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Startsida (Nuvarande och Ny sida)
Översikt mål och delmål (Nuvarande och ny sida)
Frisk luft - nationellt mål (Nuvarande och ny sida)
Att välja region (Ny valmöjlighet)
Länssida - beskrivning (Ny sida)
Länssida - uppföljning (Ny sida)
Alla indikatorer på portalen (Nuvarande och ny sida)

2005-01-26
Dags igen för Miljömålsdagar!
I vår kommer Miljömålsdagarna att arrangeras för tredje året i rad. Den här
gången kommer konferensdagarna bland annat att ta upp frågor som rör åtgärder
och den nya miljömålspropositionen. Mer information om programmet kommer att
skickas ut senare i vinter. Boka alltså den 26 och 27 april 2005 för
Miljömålsdagar i närheten av Gävle.
Välkomna hälsar RUS, Miljömålsrådets kansli och Länsstyrelsen i Gävleborg!
<a
href="downloadfile.asp?id=6FF1E547DA0702E472E33F8A5CFC4085&NAME=forhansdnotis.pd
f" target="_blank">forhansdnotis.pdf</a><br>
2005-01-07
Dialog om kulturmiljö och miljömål
RUS och Föreningen Sveriges Länsantikvarier inbjuder till en konferens den 27
jan 2005 i Stockholm. Nu när nästan alla län antagit sina regionala miljömål och
arbetet med åtgärder och uppföljning tar vid, kan det fortsatta arbetet innebära
både problem och möjligheter. I syfte att förbättra dialogen mellan
kulturmiljövårdare och miljömålsansvariga (el motsv) på länsstyrelserna samt att
inspirera varandra mellan länen arrangerar vi en konferens om kulturmiljövården
i det regionala miljömålsarbetet. Konferensen riktar sig i första hand till
antikvarier på länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner som arbetar med
miljömålsarbete (målformulering, åtgärder, uppföljning) samt till miljömålsoch/eller uppföljningsansvariga på länsstyrelserna. Vi räknar också med att
representanter för Miljömålskansliet och några berörda miljömålsmyndigheter
deltar.Vi återkommer med program m m i god tid före konferensen. Kontakt: Eva
Björkman (RUS styrgrupp), Jonas Jansson (RUS projektgrupp), Ann-Charlotte
Backlund (Föreningen Sveriges länsantikvarier), Jan Sundström (Föreningen
Sveriges länsantikvarier)
Välkomna!
2006-10-06
Ny hemsida och mammaledig informatör!
Precis lagom till sin mammaledighet så lanserar Elin en ny hemsida för RUS. Den
är inte helt utbyggd ännu. Det tillkommer två huvudsidor "Länens
miljömålsarbete" och "Frågor och svar". Det "Kalendarium" som efterfrågats från
länen byggs successivt upp och sidan "RUS-projekt" kommer att kompletteras med
alla rapporter från de utvecklingsprojekt som RUS finansierat.
Använd sökfunktionen längst upp till höger, den fungerar jättebra, och snart
finns också en "Arkiv-sida" för nyhetsnotiserna.
Elins mammaledighet från RUS-uppdraget blir kort. Hon återkommer kring jan-feb,
och kommer inte att ersättas med vikarie under den tiden. Frågor om RUS besvaras
tillsvidare av RUS projektledare Harald Arnell, se sidan Kontakt.
2006-12-05
Decemberrapporteringen!
För att underlätta och inspirera inför länens decemberrapportering samlar RUS på
sin hemsida de utkast som länen arbetar med.
Utkasten är arbetsmaterial! Innehållet är inte färdigberett eller förankrat!
Ni som vill delta i detta ska skicka era utkast till jan.eckhell@c.lst.se De
kommer då att läggas ut under rubriken "Decemberrapportering". Av dokumenten bör
framgå vem som är kontaktperson.
<a
href="downloadfile.asp?id=2426CE9D5D03DFBB050F719F804F54FF&NAME=Decemberrapporte
ring län_D_AB_T_U_C.doc" target="_blank">Decemberrapportering
län_D_AB_T_U_C.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=B2CE645EDDCF7996A983A6FDDCE9189E&NAME=Decemberrapporte
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ring län_W.doc" target="_blank">Decemberrapportering län_W.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=30B5A5C7754654DCED3B56F650CB8E26&NAME=Decemberrapporte
ring län_Z.pdf" target="_blank">Decemberrapportering län_Z.pdf</a><br>
2006-11-21
Indikator för grundvatten
Länsstyrelsen i Stockholm redovisar ett RUS-finansierat utvecklingsprojekt i
sitt PM "Grundvattennivåer i områden med risk för saltvatteninträngning eller
förändring som kan påverka markstabiliteten eller ekosystem". De ville undersöka
om det är möjligt att ta fram relevanta RUS-indikatorer för att följa upp delmål
2 under Grundvatten av god kvalitet.
<a
href="downloadfile.asp?id=AD6B63D12FCD7FC92BA0A143EBF246E7&NAME=rapport_grundvat
ten_stockholm2006.doc"
target="_blank">rapport_grundvatten_stockholm2006.doc</a><br>
2006-11-21
Mer info om regional förtätning
Socialstyrelsen kompletterar sin info om regional förtätning i den rikstäckande
Miljöhälsoenkät 2007, en enkät som ska ligga till grund för Miljöhälsorapport
2009. Klicka på länken och läs mer.
<a
href="downloadfile.asp?id=CA7373F49EA25048AFE15BD8A9FF7758&NAME=miljohalsoenkat2
007_komplettering.doc"
target="_blank">miljohalsoenkat2007_komplettering.doc</a><br>
2006-11-28
Decembermötet 2006!
6 december på First hotell linné Uppsala
Syfte: fånga upp synpunkter och erfarenheter av miljömålsbedömningarna med fokus
på kriterier, lathundar och system. Informera länen om RUS aktiviteter 2006 och
tankar inför 2007. Söka vaska fram viktiga områden att ta tag i framöver.
Anmälan: 2 per län (mailledes: tomas.birgegard@d.lst.se)
Kostnad: Eventuellt boende och resor står respektive länsstyrelse för.
Länkar & tips på boenden:
www.firsthotels.se/Linne
www.uppland.nu/
2007-01-08
Nytt möte om utsläppsdata
Vid det senaste mötet 16 november framgick det bland annat att man försöker lösa
frågan med sekretessbelagda uppgifter, att en offertförfrågan gått iväg från RUS
som gäller utsläpp till luft för år 2000 och år 2005 på läns- och kommunnivå.
Vidare undersöks möjligheterna att få årliga uppdateringar i fortsättningen.
Läs mer i dokumenten nedan
<a
href="downloadfile.asp?id=04CDE2945B3C285F1F93899D573F0C40&NAME=Mötesanteckninga
r 061116 om dataförsörjning och kvalitetessäkring.doc"
target="_blank">Mötesanteckningar 061116 om dataförsörjning och
kvalitetessäkring.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=AB6E0E983573320C2C59FB6D80F6716A&NAME=Offertförfrågan
SMED 2005 års data.doc" target="_blank">Offertförfrågan SMED 2005 års
data.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=C11B982214A5E524A32C62EAE6B4C058&NAME=Rapport
Småskalig förbränning alla ämnen 060905.doc" target="_blank">Rapport Småskalig
förbränning alla ämnen 060905.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=2F47FAD59555173AA2652ED7AD1C3251&NAME=Report
appendixesny(1).doc" target="_blank">Report appendixesny(1).doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=BCA6818E60F5DCAC9021BA44ECA855C7&NAME=STEM blankett
401.doc" target="_blank">STEM blankett 401.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=CEAF92E0D0DBD2F4FC68B9AA36CC5A48&NAME=Årlig geografisk
fördelning.doc" target="_blank">Årlig geografisk fördelning.doc</a><br>
2007-01-16
SJV inbjuder till hearing
Den 23/1 bjuder Jordbruksverket in er till en hearing om sektorsrapporten inför
miljömålsöversynen. Anmälningsdatum är förlängt till den 18/1.
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<a
href="downloadfile.asp?id=30F3F95FA9AF6D7017CB35C2647D5B1D&NAME=inbjudan_hearing
_sjv.doc" target="_blank">inbjudan_hearing_sjv.doc</a><br>
2007-01-16
Temadag "Klimathänsyn i hållbar planering"
Statens Geotekniska Institut samt Sveriges Kommuner och Landsting inbjuder till
Temadag 20 mars 2007. "Klimathänsyn i hållbar planering". Programmet vänder sig
i första hand till planerare och sakansvariga vid kommuner, regioner och
länsstyrelser, men temadagen är i mån av plats öppen även för andra
intresserade.
<a
href="downloadfile.asp?id=322007F242D66E9B16E0FE7A155BA599&NAME=inbjudan_klimath
ansyn_hallbar_planering.pdf"
target="_blank">inbjudan_klimathansyn_hallbar_planering.pdf</a><br>
2007-01-16
Guide för regional HUT
Naturvårdsverket och Nutek har under 2006 haft regeringens
uppdrag att medverka till att stärka och utveckla det regionala
hållbarhetsarbetet. Ett resultat hittills är en ”verktygsguide” som ger en
översikt av de arbetssätt och verktyg som hittills använts i län och regioner
för att utveckla och implementera hållbar utveckling inom ramen för regionalt
utvecklingsarbete. Ladda ner rapporten här och läs mer på
http://www.naturvardsverket.se/dokument/hallbar/hrut/hrut.htm
<a
href="downloadfile.asp?id=AB2D519D90939FA442571A36410117CC&NAME=rapport_verktygs
guide_hallbar_utveckling.pdf"
target="_blank">rapport_verktygsguide_hallbar_utveckling.pdf</a><br>
2007-01-17
SJV remitterar underlagsrapport
Jordbruksverket remitterar underlagsrapporten för jordbrukssektorn inför
miljömålsöversynen. Remissvar kan lämnas t.o.m. den 30/1.
<a
href="downloadfile.asp?id=26502388985340287B635BD5386BA320&NAME=sjv_miljooversyn
_delrapport_feb07.pdf"
target="_blank">sjv_miljooversyn_delrapport_feb07.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=0EB8ACFEB84A8BB1B3130DE6A1384B81&NAME=sjv_remissmissiv
_miljomalsoversynen.pdf"
target="_blank">sjv_remissmissiv_miljomalsoversynen.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=9DEB0310B3BF7E72AD78406E1ABEC935&NAME=sjv_remissmissiv
_miljomalsoversynen_kompl.pdf"
target="_blank">sjv_remissmissiv_miljomalsoversynen_kompl.pdf</a><br>
2007-01-18
Miljömålsdagarna 2007
Välkommen till Vadstena den 18-19 april för årets Miljömålsdagar!
Dagarna kommer fokusera på miljömålens potential och det framtida regionala
miljöarbetet. Hur skapar vi förutsättningar för effektiva arbetsformer och en
hållbar utveckling? Föredrag och diskussioner kommer hållas utifrån erfarenheter
och resultat av miljömålsuppföljning och utvärderingar hittills.
Miljömålsdagarna riktar sig till miljömålssamordnare och miljöansvariga vid
länsstyrelser, centrala myndigheter och organisationer.
<a
href="downloadfile.asp?id=BA4DF58DEE27C43EDCBE01262700C123&NAME=inbjudan_mm-daga
rna2007.pdf" target="_blank">inbjudan_mm-dagarna2007.pdf</a><br>
2007-01-18
Seminarie "FN:s nya klimatrapport"
Stockholms universitet och Naturvårdsverket inbjuder till ett seminarium om den
4:e utvärderingsrapporten som FN:s klimatpanel IPCC presenterar i Paris den 2
februari. Rapporten väntas få en mycket stor betydelse i världens klimatarbete.
Flera svenska klimatforskare har deltagit i arbetet och kommer på seminariet.
<a
href="downloadfile.asp?id=2F645643B8692348E51D95650E0DF43C&NAME=inbjudan_klimatr
apport_klimatpanel07.pdf"
target="_blank">inbjudan_klimatrapport_klimatpanel07.pdf</a><br>
2007-01-22
Medlen från Miljömålsrådet är fördelade
Miljömålsrådet tog beslut om projektmedel den 16 januari. De projekt som finns
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med i filen nedan är de projekt som beviljas bidrag inom ramposterna 1-9 år
2007. Observera att respektive länsstyrelseansvarig ska skriva på en
överenskommelse om medlen och för detta återkommer miljömålsrådets kansli om
någon vecka.
<a
href="downloadfile.asp?id=0E364CC1BD59F50224B57EBE4890A359&NAME=bå2007_medelsbes
lut_20070116.xls" target="_blank">bå2007_medelsbeslut_20070116.xls</a><br>
2007-02-01
Riktlinjer om anpassning av regionala mål
Miljömålsrådet har tidigare sagt att länsstyrelserna ska anpassa sina regionala
mål till nya och reviderade nationella mål och delmål. Nu förtydligas
riktlinjerna om delmålsformuleringar och hantering av delmålen. Riktlinjerna
finns i länken här nedan samt på på Miljömålsrådets arbetswebb (24/1: Rådets
rekommendationer för delmålsformuleringar). Notera särskilt att nummer på de
nationella delmålen kommer att tas bort och att kortnamn i stället används.
<a
href="downloadfile.asp?id=3F55B127211CC68E7EE1D0D4301C84BB&NAME=riktlinjer_anpas
sa_till_nationella_mal.doc"
target="_blank">riktlinjer_anpassa_till_nationella_mal.doc</a><br>
2007-02-02
Kommer de regionala miljömålen att nås?
Alla länsstyrelser och Skogsstyrelsen har gjort målbedömningar inför den
fördjupade utvärderingen och rapporterade in sina resultat till
Miljömålsportalen den 30 nov 2006. Nedan kan en sammanställning av länens
resultat och en kort analys av resultaten laddas ner.
<a
href="downloadfile.asp?id=417590181AE90DB57B657AC199EAD08B&NAME=bedomning_30nov0
6.xls" target="_blank">bedomning_30nov06.xls</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=0085B1677EDCD18DF99FBFCC6F16DD5A&NAME=bedomning_analys
.doc" target="_blank">bedomning_analys.doc</a><br>
2007-02-16
Dags att planera för indikatoruppdatering
Vårens indikatoruppdatering närmar sig. Den kommer att ske på samma sätt som
förra året. 20–30 indikatorer är aktuella för vårens uppdatering, besked om
vilka det blir kommer 5 mars.
Underlag för länsstyrelsernas arbete kommer att vara tillgängligt via RUS
hemsida i början av april. Länsstyrelserna ska vara klara 15 maj och
indikatorerna läggs ut skarpt i början på juni.
2007-02-20
Miljömålsenkäten för GBM ska nu upprepas
Som planerat så upprepas miljömålsenkäten från förra året. Enkäten som ska
besvaras av landets kommuner är webbaserad och följer upp delar av
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
Enkäten tas fram i samarbete mellan RUS och Boverket och resultatet publiceras
som indikatorer på Miljömålsportalen. Länsstyrelserna har fått ett färdigt
utskick via mail, vilket vidarebefordras till kommunerna.
Mer info på sidan "enkäter"
2007-02-20
Ny sida för enkäter
Observera att RUS hemsida har utökats med en ny sida för bara enkäter, se
huvudrubrik "enkäter" här ovan. Här hittas miljömålsenkäten för 2006 (resultat)
och den nu aktuella Miljömålsenkät 2007.
2007-02-26
Färdigt program för Miljömålsdagarna 2007
Den 18-19 april hålls årets Miljömålsdagar i Vadstena. Sista anmälningsdag är 16
mars. Dagarna kommer att fokusera på miljömålens potential och det framtida
regionala miljöarbetet. Hur skapar vi förutsättningar för effektiva arbetsformer
och en hållbar utveckling? Föredrag och diskussioner kommer hållas utifrån
erfarenheter och resultat av miljömålsuppföljning och utvärderingar hittills.
<a
href="downloadfile.asp?id=3EF2D39E49882B927CD8027C34B1E5FB&NAME=inbjudan_miljoma
lsdagarna2007.pdf" target="_blank">inbjudan_miljomalsdagarna2007.pdf</a><br>
2007-03-06
36 indikatorer ska uppdateras i vår
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Ett urval av de indikatorer som RUS ansvarar för uppdateras vår och höst. Nu är
det färdigt att 36 indikatorer behöver uppdateras, och då behövs en ny eller
uppdaterad länskommentar från länsstyrelserna. Indikatorlistan kan eventuellt få
smärre förändringar innan den 2 april, då uppdateringen startar ute på
länsstyrelserna.
Läs mer på sidan "indikatorer" och "aktuell uppdatering".
2007-03-30
Rapport om samordnad uppföljning för luftkvalitet
Kronobergs län presenterar nu en kartläggning av vilka mätningar av
luftföroreningar som sker i Sveriges kommuner och en analys av behovet av
samordning av mätningar, dels mätkrav utifrån miljökvalitetsnormer och dels
uppföljning av miljömål.
I rapporten finns också förslag till mätomfattning beroende på
tätortssammansättningen i en region. Rapporten är alltså tillämpbar för hela
landet, inte bara Kronobergs län, och kan utgöra utgångspunkt för samverkan
mellan län inom luftvårdsområdet.
Rapporten är framtagen av IVL på uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Projektet har genomförts med medel från Miljömålsrådet (projekt G6 2006).
<a
href="downloadfile.asp?id=193A41102E666AE40299BAD0328E754A&NAME=rapport_regional
t_overvakningsprogram_luftkvalitet.pdf"
target="_blank">rapport_regionalt_overvakningsprogram_luftkvalitet.pdf</a><br>
2007-04-02
Suzanne ersätter Jonas
Sedan årsskiftet har Suzanne Pluntke tagit över efter Jonas Jansson som ansvarig
för kulturmiljöfrågor i RUS projektgrupp.
Suzanne Pluntke är bebyggelseantikvarie och har varit på länsstyrelsen i Skåne
sedan 1998. Genom åren har hon huvudsakligen arbetat med byggnadsminnen, bidrag
och ärenden som rör plan- och bygglagen, men även deltagit i det regionala
miljömålsarbetet. Sedan hösten 2006 jobbar hon enbart med de kulturhistoriska
frågorna inom miljömålsarbetet och april-september vikarierar hon som
miljömålssamordnare.
Vilka vi är som ingår i RUS projektgrupp och vilka ansvarsområden vi har, det
hittas under Kontakt.
2007-04-11
Länsstyrelsernas utvärdering av uppföljningssystemet
Länsstyrelserna har gjort en utvärdering av miljömålens uppföljningssystem i
sina fördjupade utvärderingar. RUS har tagit del av dessa och gjort en
sammanfattning, se följande länk.
<a
href="downloadfile.asp?id=1150FA2D6866C917122536F9A40D7AEC&NAME=FU2006_lanens_ut
vardering.doc" target="_blank">FU2006_lanens_utvardering.doc</a><br>
2007-04-18
Bristanalys och indikatorlista
Nu är bristanalysen uppdaterad. Bristanalysen är avsedd som underlag för RUS och
länsstyrelsernas indikatorutveckling och för samarbetet med centrala myndigheter
och kommuner/SKL. Den kan vara underlag för att finna utvecklingsprojekt att
drivas av länsstyrelser och andra. Analysen avser i första hand
indikatorsystemet för miljömålsuppföljning på Miljömålsportalen och särskilt
indikatorer på regional nivå. Även indikatorlistan är uppdaterad.
<a
href="downloadfile.asp?id=7DA9E670004AF9EFC55C66B1D3D54D52&NAME=bristanalys_apri
l2007.doc" target="_blank">bristanalys_april2007.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=5B1ED3EF8D09CCB510554C484D0775CC&NAME=indikatorlista_a
pril2007.xls" target="_blank">indikatorlista_april2007.xls</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=04C8B3F13B434602DF73263B0D86581A&NAME=overblick_sorter
ing_av_ind_april2007.doc"
target="_blank">overblick_sortering_av_ind_april2007.doc</a><br>
2007-04-22
Jordbruksverket inbjuder till hearing
I arbetet med fördjupad utvärdering kommer Jordbruksverket till 14 maj att ha
sammanställt ett utkast till rapport gällande miljökvaitetsmålet Ett rikt
Sida 19

nyheter.txt
odlingslandskap.
För att komma vidare vill de ha in synpunkter och bjuder därför in till en
hearing den 24 maj. Anmälan görs elektroniskt på www.sjv.se under Kurser och
seminarier.
<a
href="downloadfile.asp?id=AD424B33E2433380DB9D91860A5EFB47&NAME=inbjudan_hearing
_sjv_24maj.pdf" target="_blank">inbjudan_hearing_sjv_24maj.pdf</a><br>
2007-04-23
Avsätt tid för FU-remisser
Länen kommer att få ett ganska stort antal remisser att besvara angående de
målansvariga myndigheternas fördjupade utvärdering. De flesta myndigheterna
kommer att ha remisstid från början av juni till slutet av augusti, men flera
kommer redan i maj.
RUS har sammanställt en lista för varje miljökvalitetsmål, med planerad
remisstid och vilka som är projektledare på myndigheterna.
<a
href="downloadfile.asp?id=6363CC400CC8C0CF0EF2474ED60B6145&NAME=FU_remisser_och_
projektledare.doc" target="_blank">FU_remisser_och_projektledare.doc</a><br>
2007-04-25
Sju försenade indikatorer är nu på plats
Nu är indikatorerna 23-29 redo att uppdateras. Gå in på sidan
Indikatorer/aktuell uppdatering och ladda hem de sista 7 indikatorerna, antingen
i tabellen eller samlad i zip-fil.
Det blev alltså totalt 29 indikatorer i våruppdateringen, resten hoppas vi
kommer med i höstuppdateringen istället. För att hinna med granskningen inför
publicering 1 juni, så måste länen vara färdig med uppdateringen av malltexter
den 15 maj.
2007-05-03
Vill Du eller någon på din länsstyrelse jobba i RUS?
Vi behöver nu två nya i RUS arbetsgrupp efter Lennart Nordvarg (Uppsala) och
Anna Westerlund (Jönköping) som lämnat gruppen.
Arbetet i RUS är ca 2 månader per år och ger många bra kontakter och en bred
kunskap om miljömålsarbetet i Sverige. En av personerna bör ha god kunskap om
vattenfrågor – miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Ingen Övergödning och
Hav i balans.
Frågor och intresseanmälan till Harald.Arnell@m.lst.se. Mer info i länken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=ADFA94CB6ACACD74093B12518C718098&NAME=RUS_söker_medarb
etare_arbetsgrupp.doc"
target="_blank">RUS_söker_medarbetare_arbetsgrupp.doc</a><br>
2007-05-03
Inbjudan till Miljöforum Norr
Norrbotten bjuder in till miljökonferensen Miljöforum Norr ´07 den 31 maj och 1
juni i Kulturens Hus i Luleå.
Konferensen är ett avstamp i Norrbottens arbete med att nå Norrbottens miljömål.
Du får träffa andra människor som arbetar med miljöfrågor, lyssna på
inspirerande föredrag och se utställningar om miljömålen. Läs mer i filen nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=9668D40C609E4122EAFB7A127775FF04&NAME=inbjudan_miljofo
rumnorr07_norrbotten.pdf"
target="_blank">inbjudan_miljoforumnorr07_norrbotten.pdf</a><br>
2007-05-07
Resultatet från vårens miljömålsenkät
Här är årets resultat från miljömålsenkäten, både i en excel-fil och en html-fil
(mer presentabel). Dessutom kan man fortfarande gå in på enkäten och göra urval
för län eller kommun, se mer på sidan "enkäter".
Enkätsvaren används som underlag för en rad indikatorer, men innehåller också en
mängd information som är utmärkt för annat miljömålsarbete och dialog kring
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miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
<a
href="downloadfile.asp?id=C22D092B08E461B48DA55BBABF0C4E21&NAME=miljomalsenkat_2
007_resultat.htm" target="_blank">miljomalsenkat_2007_resultat.htm</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=6B975B83AC21204636FA7A31BE543908&NAME=miljomalsenkat_2
007_resultat.xls" target="_blank">miljomalsenkat_2007_resultat.xls</a><br>
2007-05-15
Möten om utsläppsdata fortsätter
RUS fortsätter träffa SMED (Svenska MiljöEmissionsData), Naturvårdsverket och
STEM om behovet av regionala data om luftutsläpp samt kvalitetssäkring av
utsläppsuppgifter. Se mötesanteckningar från 9 mars nedan. På sidan "Om RUS/RUS
mötesanteckningar/RUS-NV-STEM-SMED" hittas alla mötesanteckningar som gruppen
haft, samt korta sammanfattningar om vad mötena diskuterade.
<a
href="downloadfile.asp?id=AA9A1C6492FAEFE5D29B5EEAE4286194&NAME=utslappsdata_NV_
SMED_STEM_9mars07.doc"
target="_blank">utslappsdata_NV_SMED_STEM_9mars07.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=878BD862B7EFAB2CC9D0D976C62FE8E3&NAME=utslappsdata_NV_
svar_om_miljorapportsforeskrift.pdf"
target="_blank">utslappsdata_NV_svar_om_miljorapportsforeskrift.pdf</a><br>
2007-06-01
Funderar ni på revidering?
Skåne län har gjort en lägesinventering för hur alla län ligger till med
revidering av regionala miljömål. Se länk till dokumentet här nedan.
Kort info om hur man bör förhålla sig till passerade målår, nationella delmål,
samt namnsättning på målen finns i länken här nedan (dokument från RUS från
januari 2007). Utförliga riktlinjer för revidering finns på Miljömålsrådets
arbetswebb.
<a
href="downloadfile.asp?id=3F55B127211CC68E7EE1D0D4301C84BB&NAME=riktlinjer_anpas
sa_till_nationella_mal.doc"
target="_blank">riktlinjer_anpassa_till_nationella_mal.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=BE7446F6430573936D9194A52B380783&NAME=revidering_lages
sammanstallning_maj07.doc"
target="_blank">revidering_lagessammanstallning_maj07.doc</a><br>
2007-06-04
Skogliga obs-ytor och indikatorer
Länsstyrelsen i Jönköpings län rapporterar nu utvecklingsprojektet Skogliga
observationsytor och miljömålsindikatorer. För sex miljömål föreslås indikatorer
som kan vara användbara på regional och/eller nationell nivå. Ladda ner
rapporten nedan. Bilagorna till rapporten är omfattande och finns att ladda hem
under publikationer på www.f.lst.se. För mer information, kontakta Eva Hallgren
Larsson.
<a
href="downloadfile.asp?id=3BAA3B348B9D68CA148E778F22964764&NAME=rapport_skogliga
_obs-ytor_mm-ind_utan bilagor.pdf"
target="_blank">rapport_skogliga_obs-ytor_mm-ind_utan bilagor.pdf</a><br>
2007-06-07
de Facto 2007
Idag överlämnar Miljömålsrådet sin nya årsrapport "Miljömålen – i ett
internationellt perspektiv, de Facto 2007" till Miljödepartementet.
Temadelen har i år fokus på de internationella aspekterna i miljömålsarbetet. I
rapporten finns också som vanligt en samlad bedömning av de 16
miljökvalitetsmålen och deras 72 delmål, och av vad som krävs för att de ska
nås.
de Facto 2007 finns som pdf i länken nedan och kan beställas på
Naturvårdsverkets webbokhandel
<a
href="downloadfile.asp?id=3B49979E974CB275EFBD3104BF8123CB&NAME=rapport_defacto2
007.pdf" target="_blank">rapport_defacto2007.pdf</a><br>
2007-06-07
Hearing om översyn av klimatpolitik
Den parlamentariska beredningen för översyn av klimatpolitiken,
Klimatberedningen, har i uppdrag att genomföra en övergripande översyn av den
svenska klimatpolitiken avseende mål och åtgärder.
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Klimatberedningen inbjuder nu alla länsstyrelser till hearing tisdagen den 19
juni i syfte att samla in underlag och synpunkter från intressenter. Se inbjudan
och underlagsdokument nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=47823633385E3BEA59CB853E373C78C8&NAME=inbjudan_hearing
_klimat_19juni2007.doc"
target="_blank">inbjudan_hearing_klimat_19juni2007.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=B4B8446717CCF687D243F6C458A1CECC&NAME=inbjudan_hearing
_klimat_19juni2007_pressmed.doc"
target="_blank">inbjudan_hearing_klimat_19juni2007_pressmed.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=1068E7F0586A175F2BC7E726C0F32917&NAME=indjudan_hearing
_klimat_19juni2007_kommittedirektiv.pdf"
target="_blank">indjudan_hearing_klimat_19juni2007_kommittedirektiv.pdf</a><br>
2007-06-07
Vårens uppdatering är färdig och publicerad
Vårens uppdatering av 29 RUS-indikatorer är nu gjord av länsstyrelserna och
granskad av RUS. Nya data och texter finns publicerade på Miljömålsportalen.
Tack för goda insatser från alla länsstyrelser runt om i landet! Till hösten
blir det en ny uppdatering och en lista över vilka indikatorer det blir kommer
inom kort.
2007-06-11
Dokumentation från Miljömålsdagarna i Vadstena
Minnesanteckningar från föredragen samt utvärdering av de två dagarna. Som
bilagor finns även minnesanteckningar från gruppdiskussionerna och
föredraghållarnas presentationer (powerpoint konverterade till pdf)
<a
href="downloadfile.asp?id=F0EC4A54DF926824E5A5F01959E691A8&NAME=miljomalsdagarna
2007_minnesant_o_utv.pdf"
target="_blank">miljomalsdagarna2007_minnesant_o_utv.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=489ED7A0676E3BA2C8B0A865DC70F792&NAME=bilaga
1_gruppdiskussioner.pdf" target="_blank">bilaga
1_gruppdiskussioner.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=0B78CBFBF8ACC3FFBB2D03CC9407803B&NAME=bilaga2-9_foredr
ag_powerpoint(5).zip"
target="_blank">bilaga2-9_foredrag_powerpoint(5).zip</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=3EF2D39E49882B927CD8027C34B1E5FB&NAME=inbjudan_miljoma
lsdagarna2007.pdf" target="_blank">inbjudan_miljomalsdagarna2007.pdf</a><br>
2007-06-19
RUS stärker kommunikationen med BMU och BMÖ
RUS ska blir en starkare kommunikationslänk med Miljömålsrådets
beredningsgrupper BMU och BMÖ, genom deltagande i möten och utökad kommunikation
med länen.
Harald Arnell från RUS deltar i BMU (beredningsgruppen för miljömålsuppföljning)
samt vid medelsfördelning i BMÖ (beredningsgruppen för miljöövervakning). RUS
ska ta upp angelägna frågor från länsstyrelserna vid mötena och sedan kortfattat
informera RUS kontaktpersoner i länen. Detta är alltså i första hand
miljömålssamordnare, som i sin tur sprider informationen vidare till sina
länsstyrelser.
För frågor och synpunkter vänd dig till harald.arnell@m.lst.se, 040- 252250.
2007-06-19
Info om senaste BMU/BMÖ-mötet
RUS har sammanfattat det senaste BMU/BMÖ-mötena som hölls den 29-30 maj. Här
hittas lättläst information om det senaste om den fördjupade utvärderingen,
projektmedelsansökningen i höst, EU:s finansieringsprogram LIFE, mm.
I länkarna nedan finns RUS sammanfattning, mötesanteckningar från BMU/BMÖ, samt
en bilaga om LIFE.
<a
href="downloadfile.asp?id=20899D46F4A50BA45B21516E05F29DD2&NAME=BMU-BMÖ_infoRUS_
29-30maj07.doc" target="_blank">BMU-BMÖ_infoRUS_29-30maj07.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=3B3D1BDB40F8A776E96B73D9B9A48E8A&NAME=BMU-BMÖ_ant_29-3
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0maj07.doc" target="_blank">BMU-BMÖ_ant_29-30maj07.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=D8D636CD529E60CF102310C25BDDBAE9&NAME=BMU-BMÖ_bilagaLI
FE_29-30maj07.doc" target="_blank">BMU-BMÖ_bilagaLIFE_29-30maj07.doc</a><br>
2007-06-19
Projektmedel BÅ2008 - ansök 30 sept och 10 okt
Det drar ihop sig till projektmedelsfördelning för budgetåret 2008.
Länsstyrelserna får inom rampost 8 Regional miljömålsuppföljning sammanlagt 5
Mkr i tilldelning enligt nyckel. Observera att medlen inom nyckel ska sökas som
ett projekt, alltså med en samlad projektansökan. Utöver de medlen finns 2,5 Mkr
sökbara inom rampost 8.
Rådet har reviderat sina riktlinjer för medlen. Det innebär ingen större
förändring, men restriktionerna för vad medlen får användas till har minskat
något. Ansökningar ska vara inne 30 september, förutom för rampost 7
Kommunikationsinsatser där ansökan ska vara inne 10 oktober.
Nedan finns fem dokument med riktlinjer, inriktningsbeslut, de åtta ramposterna,
vägledning för kommunikation och ansökningsblanketten.
<a
href="downloadfile.asp?id=F4116DB3481390058D7C6B240C1126CC&NAME=BÅ2008_RevRiktli
njerBeslut070425.doc"
target="_blank">BÅ2008_RevRiktlinjerBeslut070425.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=74887479F74ACB87492299D0439100D0&NAME=BÅ2008_inriktnin
gBeslut_2008.doc" target="_blank">BÅ2008_inriktningBeslut_2008.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=9C8662A70CD66E81C646383BD18F43A3&NAME=BÅ2008_ramposter
.dot" target="_blank">BÅ2008_ramposter.dot</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=8F5A6B5CE368EBEAEA8FE312EF420C4A&NAME=BÅ2008_bilaga_va
gledn.kommunikation.doc"
target="_blank">BÅ2008_bilaga_vagledn.kommunikation.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=91A9E4A8FE51CB9F1BD1DBDE4555C6D4&NAME=BÅ2008_blankett.
dot" target="_blank">BÅ2008_blankett.dot</a><br>
2007-06-27
RUS önskar alla miljömålare en trevlig sommar!
Mellan den 9 juli och 10 augusti är alla medlemmar i RUS projektgrupp lediga,
men till hösten är vi tillbaka med full kraft och hjälper till med bland annat
projektmedelsfördelning och 30-novemberrapportering! Trevlig sommar!
2007-09-10
RUS roll förtydligad
Projektet RUS har nu varit verksamt sedan 1999 (med lite varierande roll genom
åren) och det har nu framkommit önskemål om ett förtydligande av RUS roll idag.
RUS har därför tydliggjort detta i följande dokument
<a
href="downloadfile.asp?id=EE1BAFAE7410372739B916960AFF86BE&NAME=RUSroll_juni2007
.doc" target="_blank">RUSroll_juni2007.doc</a><br>
2007-09-12
Info från BMU:s möte 6/9
BMU, beredningsgruppen för miljömålsuppföljning, hade möte den 6 september. Här
är RUS korta sammanfattning till länen.
<a
href="downloadfile.asp?id=8561E7C8E93F29B38466B6189A222FD1&NAME=BMUinfo_6sept200
7.doc" target="_blank">BMUinfo_6sept2007.doc</a><br>
2007-09-13
Höstens RUS-indikatorer utvalda
Nu är listan färdig över de RUS-indikatorer som ska uppdateras i höst. Det blir
32 indikatorer som ska uppdateras.
Det material som länsstyrelsena behöver för uppdateringen (malltexter +
dataunderlag, mm) kommer att finnas tillgängligt på RUS hemsida den 1 oktober.
Den 15 november ska uppdateringen vara slutförd och den 30 november ligger det
publicerat på Miljömålsportalen.
<a
href="downloadfile.asp?id=E8E911D0B379763366F8730D04E8254E&NAME=uppdatering_host
2007.pdf" target="_blank">uppdatering_host2007.pdf</a><br>
2007-09-17
Årlig rapportering 30 november
Inför länsstyrelsernas årliga rapportering till Miljömålsrådet den 30 november,
har det nu kommit reviderade riktlinjer, länk nedan.
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Det har också tagits fram en lathund/guide till hur man ändrar de regionala
sidorna på Miljömålsportalen (både målsidor och
uppföljnings/rapporterings-sidor).
För att ta bort regionala mål måste man fylla i en blankett och skicka till
Miljömålskansliet, detta eftersom målen är länkade på flera ställen och därför
måste ändras av webbkonsult. Mallen för rapportering av måländringar finns
nedan.
Allt material om årlig rapportering kan laddas ner på Miljömålsportalens
arbetswebb, här finns också en hjälp med "vanliga frågor". RUS informatör Elin
Andersson fungerar som teknisk support för ändringar av regionala sidor.
<a
href="downloadfile.asp?id=86CBB79B17538C6C5F5939F433781049&NAME=Riktlinjer_regio
nal_arligrapport2007_2.doc"
target="_blank">Riktlinjer_regional_arligrapport2007_2.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=B433E2597CC0CAFF67E2C610FA594264&NAME=lathund_regional
asidor_070914.pdf" target="_blank">lathund_regionalasidor_070914.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=07E237DE177829AEE6B79B7C06B7A715&NAME=mall_radering_ma
lformuleringar_070913.xls"
target="_blank">mall_radering_malformuleringar_070913.xls</a><br>
2007-09-14
Nobelmötet hålls den 7 december
Årets RUS-träff "Nobelmötet" går av stapeln i sedvanlig ordning i Uppsala First
hotell linné den 7 dec, 9:30-16:00. Boka mötet i kalendern! För att kunna bli
lagom många begränsar vi till två deltagare per län.
Vi vill gärna veta vad ni i länen vill att vi ska diskutera. Det som RUS ser som
viktigt att ta upp är bland annat RUS roll, länsegna indikatorer, fördjupade
utvärderingen och 30 november-rapporteringen. Maila oss detta senast fredagen
den 5 oktober. Efter det gör vi färdigt programmet och skickar ut senast 19 okt.
2007-09-18
Påminnelse om projektmedel hos Miljömålsrådet
Detta är en påminnelse om att söka projektmedel från Miljömålsrådet före den 30
september.
Vill särskilt uppmärksamma er på följande:
- en samlad ansökan ska göras för nyckelmedlen, i en och samma blankett.
- för andra ramposter än 8 behöver ni en central myndighet som samverkanspart.
- Miljömålsrådet prioriterar kommunikation år 2008. Vill ni söka inom rampost 7
Kommunikationsinsatser gäller 10 oktober som ansökningsdatum.
- Filen "bilaga_vagledn.kommunikation" innehåller stöd inför kommunikation av
fördjupad utvärdering.
- Miljömålsrådets "kommunikationsplan för Miljömålsrådets samlade rapport (FU)
2008" bör också kunna fungera som stöd för ansökningar om
kommunikationsåtgärder. Finns på arbetswebben.
<a
href="downloadfile.asp?id=74887479F74ACB87492299D0439100D0&NAME=BÅ2008_inriktnin
gBeslut_2008.doc" target="_blank">BÅ2008_inriktningBeslut_2008.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=91A9E4A8FE51CB9F1BD1DBDE4555C6D4&NAME=BÅ2008_blankett.
dot" target="_blank">BÅ2008_blankett.dot</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=F4116DB3481390058D7C6B240C1126CC&NAME=BÅ2008_RevRiktli
njerBeslut070425.doc"
target="_blank">BÅ2008_RevRiktlinjerBeslut070425.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=8F5A6B5CE368EBEAEA8FE312EF420C4A&NAME=BÅ2008_bilaga_va
gledn.kommunikation.doc"
target="_blank">BÅ2008_bilaga_vagledn.kommunikation.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=390D43036C3664577B2615B81A94016E&NAME=bå2008_ramposter
.pdf" target="_blank">bå2008_ramposter.pdf</a><br>
2007-10-02
Indikatoruppdateringen kan börja
Nu kan uppdateringen av indikatorer börja. Malltexter, datafiler och
läs-även-filer ligger nu under sidan indikatorer/aktuell uppdatering.
Observera att allt underlag kan laddas ner i zip-filer längst ner på sidan,
under tabellen.
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Ambitionen var att 32 indikatorer skulle uppdateras (enligt tidigare förmedlad
lista) men det är tyvärr bara 20 stycken som är färdiga än så länge. Ytterligare
6 stycken indikatorer väntas bli färdiga inom kort, medan övriga flyttas till
våren eller stryks.
Uppdateringen ska vara färdig till den 15 november och blir publik på
Miljömålsportalen den 30 november.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering.html"
target="_top">/aktuelluppdatering.html</a><br>
2007-10-02
Två nya RUS:are
RUS har fått välkommen förstärkning i projektgruppen, med Sabine Unger och Marie
Vallin. Här är en kort presentation av dem:
Sabine Unger är limnolog och har jobbat på Länsstyrelsen i Jönköping sedan april
2000. Sabine har ändå från början jobbat med kalkningsverksamhet i alla former,
dvs fältarbete och provtagningar, analyser, administration och utbetalningar av
kalkmedel, datahantering, utvärdering och planering. I dagsläget jobbar hon i
huvudsak med kalkeffektuppföljning, dvs genom biologiska och vattenkemiska
undersökningar följa upp kalkningens effekter och därefter planera kalkningen i
länet. Tidigare arbetsuppgifter har även varit miljöledningsarbete och
skyddsombud. För tillfället jobbar Sabine 75 % och är föräldraledig 25 %. Sabine
har fått det övergripande indikatoransvaret över Bara naturlig försuring, Ingen
övergödning och Levande sjöar och vattendrag.
Marie Vallin är biolog med huvudsaklig inriktning mot skogsekologi. Hon började
jobba på Västerbottens Länsstyrelse augusti 1998, först i fält med
effektuppföljning av kalkningen men även som naturvårdshandläggare. Huvuddelen
av tiden på länsstyrelsen har Marie jobbat i olika projket med anknytning till
miljömålsuppföljning, ofta med fokusering på indikatorer för kommunal nivå. Hon
var projektledare för ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelsen och
Umeåregionens kommuner år 2001 där gemensamma indikatorer togs fram för 12 av
miljömålen, och analyserade dessa vad gäller kvalitet och tillgänglighet på
data. De senaste åren har hon mest varit engagerad i luft, sötvatten och
grundvattenfrågor. Den tid som är över efter arbetet tillägnar Marie till sina
tre barn som är 1,5, 4 och 7 år gamla. Marie har fått det övergripande
indikatoransvaret inom Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö och Ett rikt
odlingslandskap.
2007-10-23
Nobelmötet fokuserar på kommunikation
Årets RUS-möte hålls fredagen den 7 december på Hotell Linné i Uppsala. RUS
informerar om årets RUS-arbete och vad som är på gång. Eftersom många
projektmedelsansökningar handlar om kommunikation och att önskemål om ökad
samordning kring kommunikation funnits länge, så vill vi fånga upp gemensamma
kommunikationsbehov under eftermiddagens workshop.
<a
href="downloadfile.asp?id=E5D985E29F673650BFCC9376269F72D2&NAME=inbjudan_nobelmo
tet2007.doc" target="_blank">inbjudan_nobelmotet2007.doc</a><br>
2007-10-31
Hur har ni planerat kommunikationen?
Vilka kommunikations-/informationsaktiviteter, särskilt konferenser men även
annat, planeras på länsstyrelserna under 2008?
Det är alltså är både FU-kommunikation och övrig kommunikation vi söker. RUS
vill göra en sammanställning dels som underlag för planering av Miljömålsrådets
fyra regionala FU-konferenser 2008 samt som komplettering av rådets
handlingsplan för kommunikation av FU (länk nedan), och dels som underlag för
kommunikations-diskussionerna vid nobelmötet den 7 december samt RUS fortsatta
och eventuellt utvidgade arbete med kommunikationsfrågor.
Mer om kommunikation hittas på arbetswebbens sida Informationsfrågor.
<a
href="downloadfile.asp?id=0294190AEE17813F5BEA98740F62DB86&NAME=Miljomalsradet_K
ommunikationsplan_FU.doc"
target="_blank">Miljomalsradet_Kommunikationsplan_FU.doc</a><br><a
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href="downloadfile.asp?id=398792DD9CA8349BBD3C6A16D6EBF276&NAME=Miljömalsradet_k
ommunikationplan_FU_handlingsplan.doc"
target="_blank">Miljömalsradet_kommunikationplan_FU_handlingsplan.doc</a><br>
2007-11-16
Jordbruksverket håller miljömålsseminarium
Den 18 december håller Jordbruksverket ett seminarium om miljömålsarbetet inom
jordbrukssektorn. Seminariet behandlar odlingslandskapets natur- och
kulturvärden och fokus ligger på uppföljning av miljömålen.
<a
href="downloadfile.asp?id=9645D29BDA0C9C8BE2DB7137A33CBB04&NAME=inbjudan_seminar
ieSJV_07.pdf" target="_blank">inbjudan_seminarieSJV_07.pdf</a><br>
2007-11-01
Miljömålsdagarna hålls på Wisby Strand 23-24 april
Boka i kalendern att Miljömålsdagarna 2008 hålls på gotländska Wisby Strand den
23-24 april. Den alldeles nybyggda konferensanläggningen kan ni läsa mer om
under länken nedan.
Planeringen pågår för fullt mellan länsstyrelsen på Gotland, Miljömålskansliet
och RUS. Inbjudan och slutligt program väntas bli färdiga i januari respektive
februari.
<a href="http://www.wisbystrand.se" target="_blank">www.wisbystrand.se</a><br>
2007-12-21
Länsstyrelsernas sammanfattade FU
RUS har jobbat fram en sammanfattande rapport från länsstyrelsernas fördjupade
utvärdering. Rapporten har länens redovisningar som utgångspunkt, men är en
bearbetad sammanställning med generella slutsatser. Den ger en kort beskrivning
av hur det regionala miljömålsarbetet hittills genomförts, men inriktar sig
framför allt på hur länsstyrelserna ser att miljömålsarbetet bör och kan
utvecklas. Rapporten innehåller förslag till styrmedel och åtgärder för att nå
målen.
Nedan kan en (icke layoutad) rapport laddas ner, samt bilaga med en tablå över
länens bedömningar av hur miljökvalitetsmålen nås, rapporterat 30 nov 2007. En
layoutad version som ska tryckas i begränsad upplaga finns färdig i januari
2008.
<a
href="downloadfile.asp?id=BA9BBD9F07384DD11C10E0F1922F85AD&NAME=LstFUversion19de
c_ej layout.doc" target="_blank">LstFUversion19dec_ej layout.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=4B481DC47EEF12643983636C76906988&NAME=gubbtabla_bedomn
ingar2007.xls" target="_blank">gubbtabla_bedomningar2007.xls</a><br>
2008-01-17
Från ord till handling - miljömålskommunikation
Dalarnas har nu redovisat sin rapport "Från ord till handling", ett projekt med
bl.a RUS och Boverket som finansiärer.
Projektet handlar om att med några grundläggande pedagogiska teorier pröva olika
metoder för att kommunicera miljömålen med olika väl avgränsade målgrupper. De
har visat hur övergripande måldokument kan omsättas i praktiken genom att bygga
nedifrån och börja i det lilla.
Fokus har legat på kommunikation inom två områden: radon i inomhusmiljön och
luftföroreningar vid småskalig vedeldning. Ansvariga för projektet var Dalarnas
Forskningsråd, Region Dalarna, Länsstyrelsen Dalarna och Gävle Dala
Energikontor.
<a href="downloadfile.asp?id=7B5F66BC2EEDA93381F7C5A43C33485F&NAME=Från ord till
handling.pdf" target="_blank">Från ord till handling.pdf</a><br><a
href="http://www.w.lst.se/ordtillhandling"
target="_blank">www.w.lst.se/ordtillhandling</a><br>
2008-01-28
Ingen rapportering till regeringen 1/3
Bengt Arwidsson på Miljödepartementet har meddelat RUS att de kommer att upphäva
länsstyrelsernas miljömålsuppdrag (M98/3090/8) före 1 mars 2008. Därmed behöver
länsstyrelserna inte redovisa mer till regeringen än höstens
"bedömnings-rapportering". Detta gäller alltså även 2008.
2008-01-28
Rapport om regionala transportindikatorer
Jan R. Eriksson på VTI, Statens väg-och transportforskningsinstitut, beskriver
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några regionala trafik- och transportindikatorer samt i vissa fall metodförslag
till hur de skall kunna beräknas. De önskade indikatorerna är det trafik- och
transportarbete som utförs inom en region (ett län) per
undergrupp för de olika trafikslagen.
<a
href="downloadfile.asp?id=BA34175EC5EE058BCFD991B2F76E7300&NAME=rapport_regional
a_transportindikatorer_VTI2007.pdf"
target="_blank">rapport_regionala_transportindikatorer_VTI2007.pdf</a><br>
2008-02-05
Miljömålsdagar på Gotland!
Nu är programmet för Miljömålsdagarna 2008 i stort sett spikat, och det är dags
för anmälningar!
Vi håller till på konferensanläggningen Wisby Strand på Gotland den 23-24 april.
Se nedan en inbjudan med kort presentation om teman för dagarna, samt info om
kommunikationer, mm. Sista anmälningsdag 1 mars.
Länsstyrelsen på Gotland, Miljömålskansliet och RUS hälsar välkomna!
<a
href="downloadfile.asp?id=7657A5B4EC011D679FDD051F8F84A620&NAME=inbjudan_miljoma
lsdagarna_april2008.pdf"
target="_blank">inbjudan_miljomalsdagarna_april2008.pdf</a><br>
2008-02-12
Roll up att använda!
I led med våra samarbetsambitioner kring miljömålskommunikationen så erbjuder
Jönköpings län andra länsstyrelser att använda deras roll up om miljömål.
Jönköping har originalet men kan snabbt lägga in en annan länsstyrelses logga,
skapa en pdf och skicka tillbaka till den länsstyrelse som vill trycka en egen
roll-up. Ni kan också få kontaktuppgifter till det tryckeri de använde sig av.
Den kostar cirka 5000 kr inkl. spotlightbelysning och mäter 215 cm i höjd och 90
cm i bredd.
Kontakta Jens Mattsson i Jönköping, 036-395030.
<a
href="downloadfile.asp?id=5C78CDA974B44083FBAE657680216C34&NAME=roll_up_jonkopin
g.pdf" target="_blank">roll_up_jonkoping.pdf</a><br>
2008-02-12
Statistik och indikatorer för klimat och energi
Länsstyrelsen Dalarna, Energimyndigheten och RUS inbjuder till ett seminarium om
energistatistik och indikatorer.
Klimat- och energistrategiskt arbete är högaktuellt för kommuner och regioner.
Förutom en presentation av tillgänglig statistik och pågående utveckling ska
seminariet ge svar på kommunernas frågor och samla synpunkter. SCB medverkar.
Målgrupp: Intresserade kommuner och regionala aktörer i Dalarna, Gävleborg,
Uppland, Värmland, Västmanland, Örebro. Andra länsstyrelser, framför allt
grannlän till Dalarna, är mycket välkomna. Ett liknande regionalt seminarium
planeras i Skåne där som ska inbjuda södra delen av landet och i januari hölls
ett liknande möte i Uppsala.
<a
href="downloadfile.asp?id=068AF54D2B44EE1ABABFF5E8EB07238F&NAME=inbjudan_energis
tatistik_dalarna.pdf"
target="_blank">inbjudan_energistatistik_dalarna.pdf</a><br>
2008-02-13
Inbjudan till fyra regionala miljömålskonferenser i maj
Miljömålsrådet, RUS, SKL och Svenskt näringsliv inbjuder nu till fyra regionala
konferenser om miljömålen. Målgruppen är representanter för näringsliv,
kommunala och regionala politiker och tjänstemän, centrala och regionala
myndigheter samt organisationer. Fokus ligger på just näringslivets och
kommunernas roll i miljömålsarbetet och i den fördjupade utvärderingen.
Sprid inbjudan i era nätverk.
<a
href="downloadfile.asp?id=9D0CE98546524362AF96B03FA1D7B91B&NAME=inbjudan_mm-semi
n_4regionala_maj08.pdf"
target="_blank">inbjudan_mm-semin_4regionala_maj08.pdf</a><br>
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2008-03-24
FU-rapporten är färdig
RUS har för länsstyrelsernas räkning sammanfattat den fördjupande utvärderingen
i en rapport som lämnas till regeringen som bidrag i den fördjupade
utvärderingen. I Miljömålsrådets rapportering till regeringen den 31 mars 2008,
hänvisar rådet till länsstyrelsernas rapport.
I rapporten beskrivs länsstyrelsernas roll i miljömålsarbetet, vad
länsstyrelserna ser som viktigt för miljömålsarbetet, samt ett stort antal
åtgärdsförslag. Sist i rapporten finns också länsstyrelsernas bedömningar
(smilisar) 2007.
Trycksaken distribueras till miljömålsmyndigheter under vecka 12.
<a
href="downloadfile.asp?id=0B22A5A67081EA37A48C0B98F5B30F83&NAME=lansstyrelserna_
en_resurs_i_miljomalsarbetet.zip"
target="_blank">lansstyrelserna_en_resurs_i_miljomalsarbetet.zip</a><br>
2008-02-20
GBM-enkäten ska nu upprepas för 2008
Även 2008 upprepas den enkät som åren 2006 och 2007 gick ut till kommunerna.
Avsändare till enkäten är Boverket och RUS och det gäller miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö. Enkäten är ett viktigt verktyg i miljömålsuppföljningen.
Vi räknar med att länsstyrelserna gått ut med informationen till kommunerna
senast den 3 mars. Enkäten skall vara besvarad av kommunerna senast den 1 maj.
Även i år utdelas pris nu på decembermötet, till de län där alla kommuner lämnar
svar före 1 maj. Så lycka till!
Frågor om enkäten kan ställas till Tomas Birgegård tomas.birgegard@d.lst.se
0155-26 40 15. Se sidan Enkäter för att se enkätsvaren från 2006 och 2007 och
ladda ner årets filer, länk:
<a href="http://rus.lst.se/enkater.html" target="_top">/enkater.html</a><br>
2008-02-26
Indikatorer för vårens uppdatering
Nu är den preliminära listan färdig för vilka indikatorer som ska uppdateras i
vår. Se länk nedan samt på sidan Indikatorer/aktuell uppdatering.
<a
href="downloadfile.asp?id=89067D6D69A6C583CD03D853DDE71C06&NAME=indikatorer_uppd
atering_vt08_prel.xls"
target="_blank">indikatorer_uppdatering_vt08_prel.xls</a><br>
2008-02-28
Kronoberg söker miljömålare/miljöövervakare
Länsstyrelsen Kronoberg söker samordnare miljöövervakning-miljömålsuppföljning.
Tillägg 2008-05-05: Tjänsten är tillsatt.
<a href="http://www.g.lst.se/g/Jobb/"
target="_blank">www.g.lst.se/g/Jobb/</a><br>
2008-03-06
En puff för anmälan till miljömålsdagarna
Sista anmälningsdag var 1 mars, men vi har överseende med sena anmälningar! Det
är över 70 personer anmälda, så vi blir ett stort gäng från regionalt och
nationellt håll, men fler är ändå välkomna. Det blir fantastiska dagar på
Gotland! Passa på att dela erfarenheter och lätta ditt miljömålshjärta mot
förstående likar :)
Information om anmälan finns i inbjudan:
<a
href="downloadfile.asp?id=7657A5B4EC011D679FDD051F8F84A620&NAME=inbjudan_miljoma
lsdagarna_april2008.pdf"
target="_blank">inbjudan_miljomalsdagarna_april2008.pdf</a><br>
2008-04-08
Uppdateringen kan börja!
Nu är det dags för våruppdateringen av RUS-indikatorer. Länsstyrelsernas
uppdatering av texter ska vara utförda den 15 maj, och diagram och texter blir
publika på Miljömålsportalen den 1 juni.
Det intressantaste med denna uppdatering är sannolikt de fem
utsläppsindikatorerna - en efterlängtad dataserie!
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering1.html"
target="_top">/aktuelluppdatering1.html</a><br>
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2008-04-21
Uppdaterad indikatorlista och bristanalys
RUS projektgrupp uppdaterar årligen en bristanalys över indikatorsystemet på
Miljömålsportalen och då främst kring utvecklingen av de regionala
indikatorerna. Analysen gör inte anspråk på att vara fullständig, men är ett
försök att ge en överblick över situationen idag.
Nedan också en uppdaterad indikatorlista över samtliga indikatorer på
Miljömålsportalen. Listan ger en överblick över hur indikatorerna utvecklas samt
förhåller sig till varandra, mm.
<a
href="downloadfile.asp?id=CECB3D6E39537C5B1EBC99047275168E&NAME=bristanalys_apri
l2008.doc" target="_blank">bristanalys_april2008.doc</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=D62BD7A16F4B721BC8A2FB163E5EEE59&NAME=indikatorlista_2
008.04.xls" target="_blank">indikatorlista_2008.04.xls</a><br>
2008-04-21
Vill någon överta Uppsalas projekt?
Uppsala län har fått 150 000 kr för ett MMU-projekt 2008 med syfte att:
- samla alla länsstyrelsers regionala MMU-projekt från start fram till år 2008
- struktura vad projekten syftat till och vilka miljömål det hör till
- samla uppgifterna om projekten på en hemsida tillsammans med ev.
slutrapporter, så att det är sökbart för oss alla.
I mån av tid bör projektet omfatta en enklare analys av om länen rekommenderar
projektet till andra, om syftet uppnåtts etc.
Kanske din länsstyrelse vill ta över projektet? Beräknad projektanställning
under ca 3 månader. Den som genomför detta projekt bör ha både Lst- och
miljömålsbakgrund.
Kontakt: Camilla Andersson och Jan Eckhéll, via mail, telefon eller på
Miljömålsdagarna! Uppsalas ansökan nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=B3B75A1CBD9D9C72F7303B4790169AC4&NAME=ansokan_c-lan_sa
mla_MMUprojekt.doc" target="_blank">ansokan_c-lan_samla_MMUprojekt.doc</a><br>
2008-06-12
Dokumentation från Miljömålsdagarna i Visby
Den fördjupade utvärderingen av miljömålen, "Miljömålen – nu är det bråttom!",
överlämnades till regeringen den 31 mars. Utifrån den diskuterades om målen nås,
nya förslag på delmål och åtgärder för att nå dessa. Miljödepartementet
redogjorde för arbetet med miljömålspropositionen och Gotlands länsstyrelse
presenterade sitt miljömålsarbete. Även kommunikation som metod i åtgärdsarbetet
diskuterades.
<a href="http://rus.lst.se/miljomalsdagarna2008.html"
target="_top">/miljomalsdagarna2008.html</a><br>
2008-08-05
Sök projektmedel den 30 september
Projektmedel för miljömålsuppföljning för budgetåret 2009 söks senast 30
september.
I riktlinjerna från Miljömålsrådet (se länk nedan) har två områden särskilt
pekats ut:
- Klimatförändringarnas effekter på samtliga miljökvalitetsmål, och
- fortsatt och utvecklat arbete med de tre åtgärdsstrategierna.
RUS lämnar rekommendationer för rampost 8, dvs medlen som är destinerade till
länsstyrelserna. Där fördelas som förra året 5 milj kr enligt nyckel. Dessutom
fördelas 2,5 milj kr till bästa projekt. Ett tips för den sistnämnda potten är
att skapa projekt i samverkan mellan län eller central myndighet.
Mer info på arbetswebben >Aktiviteter/Medelsfördelning/Riktlinjer & blanketter
<a href="http://www.miljomal.nu" target="_blank">www.miljomal.nu</a><br>
2008-08-05
Ingen uppdatering i höst
Miljömålsportalen flyttas till ny plattform under hösten och därför blir det
ingen indikatoruppdatering denna höst. Inga nya indikatorer kan heller
presenteras.
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Observera att våruppdateringen 2009 därmed blir betydligt mer omfattande. Se
till att avsätta tid för det mellan 1 april-15 maj 2009.
Under hösten kommer RUS att fungera som ett stöd i att korrigera befintliga
indikatorpresentationer i samråd med nationellt ansvariga myndigheter.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering1.html"
target="_top">/aktuelluppdatering1.html</a><br>
2008-08-05
Jonas täcker upp för Suzanne
RUS-gruppens Suzanne Pluntke som normalt jobbar på länsstyrelsen i Skåne ska
jobba på Boverket mellan juli 2008 till mars 2009. Under den tiden går Jonas
Jansson, Länsstyrelsen i Örebro län, in i RUS arbetsgrupp och tar hand om
kulturmiljöfrågorna. Välkommen tillbaka Jonas!
2008-08-05
Flytt av miljömålsportalen
Som aviserats tidigare så kommer Miljömålsportalen flyttas till en ny plattform.
Huvudsyftet är att underlätta och förenkla driften och förvaltningen av
webbplatsen.
Under september/oktober 2008 testas det nya systemet. Representanter från
Miljömålsrådets kansli, RUS, länsstyrelse och målmyndighet kommer att delta.
Efter testperioden påbörjas ett migreringsarbete, i samband med detta arbete
kommer det befintliga indikatorsystemet att spärras 2008-09-15.
I början av 2009 kommer lathundar och instruktioner för indikatorer i det nya
systemet att gå ut till mål- och indikatoransvariga. Lansering av
Miljömålsportalen från den nya plattformen sker under våren 2009.
För frågor kontakta Magnus Kull, 08-698 85 36.
2008-09-03
Översyn av mm-systemet och försenad proposition
Regeringen har tillsatt Rolf Annerberg som utredare för att se över
miljömålssystemet. Se utredningsdirektiven nedan. De anger bland annat att
"Utredaren ska analysera och lämna förslag till en förenkling av ansvars- och
rollfördelningen inom miljömålsarbetet med avseende på det lokala och regionala
miljömålsarbetet."
Det visar sig att man också kommer att avvakta den utredningen innan
miljömålspropositionen läggs. Planerad tidpunkt för miljömålspropositionen är nu
mars 2010.
<a
href="downloadfile.asp?id=52803579EEFABC0059DEC110CC902BAF&NAME=utredndirektiv_m
msyst2008.pdf" target="_blank">utredndirektiv_mmsyst2008.pdf</a><br>
2008-09-12
Uppdaterad lathund för regionala sidor
Det finns en lathund till hjälp för redigering av de regionala sidorna på
miljömålsportalen (bl.a miljömålsbedömningarna 30 november). Kansliet har precis
uppdaterat lathunden och den ligger nu på arbetswebbens sida "Regionalt och
lokalt miljömålsarbete", tillsammans med övrig information för regional
uppföljning. Se också länk till pdf nedan.
Lathunden är uppdaterad i sin helhet, men observera särskilt den helt nya
"bilaga 1". Bilagan innehåller en checklista för bedömningar (lista på krav
enligt rådets riktlinjer) samt generella skriv- och stavningsregler.
Mer information om bedömningarna kommer inom kort.
<a
href="downloadfile.asp?id=2B62787701EF19078148ABDE579C9EBD&NAME=lathund_regional
asidor_080826.pdf" target="_blank">lathund_regionalasidor_080826.pdf</a><br>
2008-10-21
Klimatanalyser till år 2100
SMHI presenterar klimatanalyser (klimatindex) för 18 distrikt i Sverige.
Analyserna (scenarierna) är baserade på resultat från beräkningar med
klimatmodeller för perioden 1961-2100.
<a href="http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=8785&l=sv"
target="_blank">www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=8785&l=sv</a><br>
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2008-10-03
Reviderat och fått nya målformuleringar?
Har ni reviderat era regionala miljömål senaste året och ska uppdatera
miljömålssidorna på Miljömålsportalen med nya målformuleringar?
Läs nedan i pdf-länken vad som gäller i samband med rapporteringen 30 november.
<a
href="downloadfile.asp?id=A1FAA1108A55E30EA0232F5F321D5CD5&NAME=revidering_reg_m
al_uppfoljning2008.pdf"
target="_blank">revidering_reg_mal_uppfoljning2008.pdf</a><br>
2008-10-03
Detta gäller vid inför den 30 november
Nu är det dags att göra den årliga uppföljningen av de regionala miljömålen på
Miljömålsportalen. Nytt för i år är att länen gör sin uppföljning senast den
30/11 och publiceringen av uppföljningssidorna kommer att ske den 15 december.
Detta ger den ansvarige personen i RUS/kansliet tid att gå igenom sidorna och få
de mer enhetliga.
Kansliet har dessutom uppdaterat lathunden för de regionala sidorna (finns på
arbetswebben). Läs noga igenom den innan ni sätter igång, för att undvika
missförstånd och tekniska problem.
När det gäller riktlinjerna för den årliga uppföljningen, så kommer
Miljömålsrådet kommer formellt att besluta dessa den 16 oktober. Efter detta
kommer de att läggas ut på arbetswebben.
2008-10-06
Behöver ni uppskov med uppföljningen?
Om länsstyrelsen behöver uppskov för att göra uppföljning av sina regionala
miljömål till efter den 30/11, på grund av pågående revidering av de regionala
miljömålen, bör kansliet (annemay.ek@naturvardsverket.se) kontaktas skriftligt
före den 30/10.
2008-10-21
Miljömålssystemet ska utredas - kommittédirektiv
Johanna Pivén, lst Skåne, ingår i utredningens referensgrupp. Se hela
kommittédirektivet i länken nedan.
Kort sammanfattat: En särskild utredare ska utreda och föreslå förändringar i
miljömålssystemets struktur och organisation. Syftet är att förenkla och
effektivisera systemets struktur och organisation, bl.a. för att få en ökad
samhällsekonomisk effektivitet.
I uppdraget ingår att beakta miljöproblemens internationella karaktär,
näringslivets miljöarbete i miljömålssystemet och uppföljning av vidtagna
åtgärders kostnadseffektivitet. Utredaren ska analysera och lämna förslag till
en förenkling av ansvars- och rollfördelningen inom miljömålsarbetet med
avseende på det lokala och regionala miljömålsarbetet.
Uppdraget ska redovisas senast den 30/9-09. Delbetänkande 1/3-09.
<a
href="downloadfile.asp?id=62783FA28C544D5BC212910C940C7AD0&NAME=kommittedirektiv
_mm-utredning.pdf" target="_blank">kommittedirektiv_mm-utredning.pdf</a><br>
2008-10-27
Årets Nobelmöte hålls i Uppsala 10/12
Årets Nobelmöte går av stapeln i sedvanlig ordning på Uppsala First hotell Linné
den 10 dec (9:30-16:00).
Vi kommer ta upp aktuellt i RUS, bland annat nya riktlinjer för indikatorer,
metoder och kvalitet på de nya luftutsläppsindikatorerna och diskussion kring
klimat- och energistrategierna.
Dessutom ska vi, liksom förra året, öppna upp för presentationer av några
intressanta utvecklingsprojekt (uppföljning, indikatorer etc). Här behöver vi er
hjälp! Den som vill presentera projekt hör av sig till RUS, allra helst innan
den 6 november.
- Så boka in den 10 december i almanackan
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- Anmäl intresse att presentera projekt, innan 6/11.
Färdigt program skickas ut runt 13 november. Kostnadsfritt arrangemang, max 2
deltagare per län.
2008-09-09
Sammanfattning från BMU 3/9
Harald Arnell sammanfattar kort vad som sades vid senaste mötet i
Beredningsgruppen för miljömålsuppföljning (BMU).
<a href="http://rus.lst.se/bmu.html" target="_top">/bmu.html</a><br>
2008-10-31
SJV:s miljömålsarbete och aktuell forskning om odlingslandskapet
Jordbruksverket bjuder in till två seminarier den 24 respektive den 25 november.
Den första dagen ägnas åt miljömålsarbetet inom jordbrukssektorn och aktuella
frågeställningar. Under den andra dagens forskningsseminarium presenteras
resultat från aktuell forskning om odlingslandskapet. Sista anmälningsdag 3
november.
<a
href="downloadfile.asp?id=452EE9608BA8B33CF59543307D02E66F&NAME=inbjudan_seminar
ier_jordbruksverket2008.doc"
target="_blank">inbjudan_seminarier_jordbruksverket2008.doc</a><br>
2008-11-15
Inbjudan och program till Nobelmötet 2008
Nu är programmet färdigt för RUS årliga möte Nobelmötet 2008. Nu kan ni anmäla
er, se mer i inbjudan här nedan.
Observera att Henrik Wingfors på Näringsdepartementet kommer och pratar om
kopplingarna mellan miljömålen och Klimat- och energistrategierna!
Representanter från Energimyndigheten kommer också att vara på plats för den
diskussionen.
<a
href="downloadfile.asp?id=A799E754AE439F5361DE7535033516A7&NAME=inbjudan_nobelmo
tet2008.pdf" target="_blank">inbjudan_nobelmotet2008.pdf</a><br>
2008-12-04
Miljömålsdagarna i Värmland 23-24 april
Miljömålsdagarna 2009 blir den 23-24 april. Boka datumet i kalendern.
Preliminärt program kommer i februari och först därefter tas anmälningar emot.
Miljömålsdagarna är ett årligt återkommande samarrangemang mellan
Miljömålskansliet, RUS och en länsstyrelse. I år får vi tillbringa två härliga
dagar i Värmland.
Miljömålsdagarna riktar sig till miljömålssamordnare och miljöansvariga vid
länsstyrelser, centrala myndigheter och organisationer. Förhoppningen är att
dagarna kan bidra till utvecklingen av det regionala miljöarbetet och fördjupa
samarbetet mellan regional och nationell nivå.
2009-02-03
Bedömningar av miljökvalitetsmålen 2008
RUS har sammanställt länens bedömningar av miljökvalitetsmålen.
Sammanställningarna redovisas för respektive miljökvalitetsmål, inklusive en
kort resumé som också levererats för publicering i deFacto 2009.
Se också den översiktliga tablån över länens smilisar 2008.
<a
href="downloadfile.asp?id=8948E3AD7242547C5ADE71D7E9EA0DDF&NAME=smilisar2008_tab
la_miljokvalitetsmal.pdf"
target="_blank">smilisar2008_tabla_miljokvalitetsmal.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=7E8D310B2765FA64220CE5DBBA12AF0E&NAME=bedomningar2008_
resumeRUS.zip" target="_blank">bedomningar2008_resumeRUS.zip</a><br>
2009-02-03
Minnesanteckningar från Nobelmötet 2008
RUS årligt återkommande möte, Nobelmötet, hölls i Uppsala den 10 december 2008.
Särskilt tema för mötet var hur arbetet med klimat- och energistrategier kopplas
till miljömålsarbetet.
Minnesanteckningar och powerpoint-presentationer i
<a
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href="downloadfile.asp?id=9C872F9C0D9039DCAB38E71A0346A483&NAME=nobelmotet2008_m
innesanteckn_och_presentationer.pdf"
target="_blank">nobelmotet2008_minnesanteckn_och_presentationer.pdf</a><br>
2009-02-06
Dags att uppdatera kontaktuppgifter?
RUS administrerar kontaktlistor för miljömålshandläggare på länsstyrelserna samt
för miljömålsansvariga vid Skogsstyrelsen. Här finns också kontaktuppgifter för
RUS arbetsgrupp och styrgrupp.
Listorna används av RUS men också av centrala myndigheter för utskick rörande
miljömålsarbete. Mail skickas lätt till hela grupper genom att trycka på länken
"e-post till hela gruppen" som finns längst upp till vänster i aktuell
kontaktlista.
Vänligen uppdatera kontaktlistan så snart personal slutar, tillkommer eller
arbetsuppgifter ändras. Kontakta RUS informatör på
elin.andersson@lansstyrelsen.se eller 063-146224.
<a href="http://rus.lst.se/kontakt.html" target="_top">/kontakt.html</a><br>
2009-02-24
Inbjudan till Miljömålsdagarna 2009
Välkommen till Miljömålsdagar i Karlstad den 23-24 april 2009. Vi kan stolt
presentera en bred uppsättning av föreläsare från departement, myndigheter och
forskning - inte minst miljömålsutredaren Rolf Annerberg och Hans Bergman från
EU-kommissionens miljödirektorat.
<a href="http://rus.lst.se/karlstad2009.html"
target="_top">/karlstad2009.html</a><br>
2009-02-24
Gävleborg tecknar överenskommelser för åtgärdsarbete
Nu har Länsstyrelsen Gävleborg tecknat tre överenskommelser kring åtgärdsarbete
för de regionala miljömålen. Först ut är organisationerna Gästrike Återvinnare,
Landstinget Gävleborg och Naturskyddsföreningen i Gävleborg.
<a href="http://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/amnen/Miljomal/"
target="_blank">www.lansstyrelsen.se/gavleborg/amnen/Miljomal/</a><br>
2009-02-24
Lyckade åtgärdsmetoder eftersöks
Under 2008 arbetade Länsstyrelsen i Jönköpings län med att ta fram ett
tvärsektoriellt kunskapsunderlag inför arbetet med en klimat- och
energistrategi. I år fortsätter de med ett projekt för bättre förankring av
åtgärdsprogrammen i miljömålsarbetet, med koppling till åtgärdsstrategierna EET
och GRK.
I första momentet kartläggs bra metoder, därför eftersöks exempel på metoder som
länsstyrelserna betraktar som lyckade. Lyckade i detta sammanhang är t.ex att
åtgärder genomförts som planerat, åtgärderna har haft stor miljöeffekt eller att
många aktörer har medverkat. Tips i eller utanför länsstyrelsevärlden välkomnas.
Kontakta Pia Larsson, projektledare/Klimatstrateg i Jönköping, 036-395052
2009-03-05
Preliminär indikatorlista för våruppdateringen
RUS har sammanställt den preliminära listan över indikatorer som ska uppdateras
mellan 1 april-15 maj 2009. Det kan komma mindre förändringar av listan. Data
och malltexter kommer att finnas tillgängliga på RUS hemsida den 1 april.
Ladda ner indikatorlistan och läs mer om uppdatering i följande länkar.
<a
href="downloadfile.asp?id=0B5A7928D0DA8BAEB28E51E7E58039C4&NAME=ind_uppdat_prel_
lista_varen2009.xls"
target="_blank">ind_uppdat_prel_lista_varen2009.xls</a><br><a
href="http://rus.lst.se/omuppdatering.html"
target="_top">/omuppdatering.html</a><br>
2009-03-05
Två föräldralediga i RUS
RUS indikatoransvariga Marie Vallin och Sabine Unger är föräldralediga under
2009, och då går Marie Blomé respektive Maria Carlsson in och vickar för dem i
RUS arbetsgrupp.
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Se vilka personer som jobbar i RUS projektgrupp i länken nedan.
<a href="http://rus.lst.se/rusprojektgrupp.html"
target="_top">/rusprojektgrupp.html</a><br>
2009-03-13
Termer för miljömålsarbetet?
Skåne eftersöker enkla termer och förklaringar inom miljömålsarbetet för att
kunna berätta och informera på ett förståerligt sätt. Deras erfarenhet är att
det finns en hel del förvirrande uttryck.
Skåne tänker därför upprätta en ordlista över termer som man kommer i kontakt
med i miljömålsarbetet. De tycker att det saknas en del övergripande begrepp i
Miljömålsportalens ordlista.
Så Skånes fråga: Finns det på någon länsstyrelse som har samlat ihop termer för
miljömålsarbetet? I så fall tar Skåne emot material med stor tacksamhet.
Skicka ert material och synpunkter till Jonas Gustavsson i Skåne, 040-252118, så
presenteras resultatet senare på RUS hemsida.
2009-03-13
Nu är miljömålsenkäten för GBM ute
Även 2009 upprepas miljömålsenkäten till kommunerna. Avsändare till enkäten är
Boverket och RUS och det gäller miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Enkäten
är ett viktigt verktyg i miljömålsuppföljningen, bland annat genom att den
skapar underlag för fyra planeringsindikatorer.
Vi räknar med att länsstyrelserna gått ut med informationen till kommunerna
senast den 13 mars. Enkäten skall vara besvarad av kommunerna senast den 24
april.
Frågor om enkäten kan ställas till Tomas Birgegård tomas.birgegard@d.lst.se
0155-26 40 15.
Gå till sidan Enkäter för att se enkätsvaren från 2006-2008 och ladda ner årets
filer, länk:
2009-03-19
Nya Miljömålsportalen lanseras 31 mars
Miljömålsportalen flyttas den 31 mars 2009 över till en ny plattform
(EpiServer). Innehållet i Miljömålsportalen kommer i princip att vara detsamma
som tidigare, men strukturen ändras, några nya sidor finns med, och
inrapporteringsverktyget är nytt.
I samband med lanseringen byter Miljömålsportalen domännamn till
www.miljomal.se. Även det gamla domännamnet kommer att fungera framöver.
Vid frågor kontakta Miljömålskansliet.
2009-03-19
Nya anvisningar för uppdatering av indikatorer
Efter att den nya Miljömålsportalen har lanserats den 31 mars så finns det en
nya anvisningar för uppdatering av indikatorer - skriften Steg för steg.
Anvisningarna samt en uppdaterad lathund kommer ni att hitta på Miljömålsrådets
interna sidor efter den 31 mars.
Nya lösenord för inloggning i verktyget för att redigera indikatorpresentationer
skickas ut till respektive ansvarig i samband med lanseringen.
Information kommer också att finnas här
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering2.html"
target="_top">/aktuelluppdatering2.html</a><br>
2009-03-19
Ny adress och lösen till internwebben
Ingången till Miljömålsrådets interna sidor hittar ni på
http://www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb och på webbsidan Om
webbplatsen. Länken till den sidan ligger i sidfoten.
Lösenordet för de nya interna sidorna har meddelats i mail från Lena Hermansson
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den 12 mars. Om ni glömt det, kontakta Miljömålskansliet eller RUS informatör
Elin Andersson.
2009-03-24
Uppdateringen av indikatorer försenad och förnyad
Uppdateringen av indikatorer flyttas fram två veckor, och kommer att pågå mellan
15 april till 25 maj.
Detta främst på grund av att Miljömålsportalen lanseras den 31 mars och att det
kan tänkas bli tekniska problem i starten.
Viss ändring i listan över vilka indikatorer som ska uppdateras.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering2.html"
target="_top">/aktuelluppdatering2.html</a><br>
2009-03-24
Programmet för Miljömålsdagarna färdigt
Nu är programmet för Miljömålsdagarna färdigt!
Glöm inte bort din anmälan - anmälningstiden är förlängd till fredag 27 mars.
<a href="http://rus.lst.se/karlstad2009.html"
target="_top">/karlstad2009.html</a><br>
2009-04-02
Sökes: ny projektledare
Vår eminenta projektledare för RUS, Harald Arnell, kommer att gå i pension
sommaren 2010 och vi söker nu en ersättare.
Tycker du att du någorlunda klarar kravspecifikationen (länk nedan) och vill ha
en ny spännande arbetsuppgift? Lämna då en intresseanmälan senast den 19 maj.
<a
href="downloadfile.asp?id=0599F9D8AEABB70E6323AFD76F14603E&NAME=projektledare_ru
s_kravspec.pdf" target="_blank">projektledare_rus_kravspec.pdf</a><br>
2009-04-02
Brutna länkar?
Glöm inte att om ni har länkar på era webbsidor som hänvisar till
Miljömålsportalen, så fungerar de länkarna inte längre. Det är nya URL-koder
till de regionala sidorna.
2009-04-07
Delrapport från utredningen om miljömålssystemet
Regeringen beslutade den 17 juli 2008 att tillkalla en särskild utredare med
uppdrag att utreda och föreslå förändringar i miljömålssystemets struktur och
organisation. Utredaren Rolf Annerberg ska slutredovisa uppdraget senast den 30
september 2009 och i länken nedan redovisar utredaren en delrapport med
ekonomiska konsekvenser av utredningens förslag.
Utredaren Rolf Annerberg gästar Miljömålsdagarna i Värmland och håller då i en
workshop där deltagarna i konferensen får göra inspel till utredningen. Därför
kan det vara bra att ta del av delrapporten innan konferensen.
<a
href="downloadfile.asp?id=0C68AF5703335EBFA2E10FF2A161111B&NAME=miljomalssysteme
t_lagesrapport_mm-utredningen_2009.pdf"
target="_blank">miljomalssystemet_lagesrapport_mm-utredningen_2009.pdf</a><br>
2009-04-15
Nu kan uppdateringen börja
Dataunderlag för vårens uppdatering av regionala indikatorer är nu inlagda på
Miljömålsportalen, och här på RUS hemsida kan man ladda ner malltexter och
dataunderlag i excel-filer.
Det är hela 59 indikatorer som ska uppdateras, vilket är mer än dubbelt så många
som vanligt. Detta beror på att uppdateringen under hösten 2008 ställdes in med
anledning av att Miljömålsportalen bytte plattform.
Observera att det fortfarande sex indikatorer där dataunderlag inte har
levererats och kvalitetssäkrats ännu, så där saknas underlaget än så länge.
Information går ut när dessa har levererats.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering2.html"
target="_top">/aktuelluppdatering2.html</a><br>
2009-04-20
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Inför miljömålsdagarna
I vanlig ordning kommer det att finnas ett bokbord där ni kan lägga fram
foldrar, rapporter, eller andra trycksaker som ni vill dela med er av under
miljömålsdagarna.
Tyvärr har den båt vi bokat till utflykten fått förhinder det ligger en
fjärrvärmeledning i farleden, så båten tar sig inte ut på Vänern. Istället blir
det en busstur ut till det fina naturreservatet Segerstad i Vänerskärgården.
Alla ni som vill läsa Miljömålsutredningens delbetänkande inför workshopen den
24/4 hittar den i länken nedan:
<a
href="downloadfile.asp?id=0C68AF5703335EBFA2E10FF2A161111B&NAME=miljomalssysteme
t_lagesrapport_mm-utredningen_2009.pdf"
target="_blank">miljomalssystemet_lagesrapport_mm-utredningen_2009.pdf</a><br>
2009-04-27
Skogsstyrelsens har ny arbetswebb för miljömålsarbete
För skogsstyrelsens miljömålsarbete finns nu en arbetswebb framtagen. Här ska
även länsstyrelserna kunna logga in och läsa information, lämna synpunkter samt
lägga in aktiviteter i kalendern. Här finns information om aktiviteter kopplade
till miljömålsarbetet, framför allt Levande skogar, och indikatordata. Webben är
tänkt att utgöra ett verktyg för förbättrad samordning. Arbetsytan hittar du
längst upp till höger på följande sida (lösenord har gått ut via mail den 27
april).
<a
href="http://www.skogsstyrelsen.se/episerver4/templates/SNormalPage.aspx?id=4036
7" target=_blank">Skogsstyrelsens arbetswebb för miljömålsarbete</a>
2009-05-06
Utsläppsdata får ny sida och så småningom nytt presentationsverktyg
All utsläppsdata har nu flyttats till en ny sida, och uppdaterats med data för
2007.
Så småningom kommer all denna data att presenteras i det nya
presentationsverktyget AirViro. Verktyget kommer att finnas som enkel variant
(publikt för alla) på RUS hemsida (under sommaren någon gång), men sedan kommer
det också finnas en avancerad AirViro för oss yrkesverksamma, där inloggning
krävs.
Den avancerade varianten av AirViro kommer vi att få utbildning om den 1
september på Naturvårdsverket, så boka in det datumet! Vi återkommer med mer
info.
<a href="http://rus.lst.se/utslappsdata.html"
target="_top">/utslappsdata.html</a><br>
2009-05-07
Webbkonferens för biologisk mångfald 4-15 maj
Passa på att delta i ArtDatabankens webbkonferens för biologisk mångfald. Dela
med dig av tankar och erfarenheter om hur förlusten av biologisk mångfald
stoppas.
Bra förslag och idéer kommer att presenteras för EU:s miljöministrar när de möts
i Strömstad i september. Vid mötet ska ministrarna diskutera nya politiska mål
och åtgärder för den biologiska mångfalden globalt och inom Europa.
<a href="http://www.slu.se/?ID=559&Nyheter_id=10493" target=_blank">Läs nyhet på
SLU:s hemsida</a>
<a
href="downloadfile.asp?id=0994827CF3D22A88CF2DF542F8AA7E33&NAME=inbjudan_webbkon
ferens_biol_mangfald.pdf"
target="_blank">inbjudan_webbkonferens_biol_mangfald.pdf</a><br>
2009-05-07
Presentationer från Miljömålsdagarna
För den som vill se presentationerna från Miljömålsdagarna i Karlstad så finns
de att ladda ner på Värmlands hemsida, se länk nedan.
Mer fyllig dokumentation, med sammanställningarna från grupparbeten om
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miljömålsutredning och åtgärdsarbete, samt bilder och utvärdering, kommer inom
kort att finnas på RUS hemsida och på Miljömålsportalen.
<a href="http://rus.lst.se/karlstad2009.html"
target="_top">/karlstad2009.html</a><br>
2009-05-20
Projektredovisningar för åren 2006-2008
Nu finns projektredovisningar för åren 2006-2008 sammanställda på
Miljömålsportalens arbetswebb. Sidan uppdateras kontinuerligt när rapportering
kommer in till kansliet.
<a
href="http://www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb/Medelsfordelning/Redovis
ningar/"
target="_blank">www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb/Medelsfordelning/Redo
visningar/</a><br>
2009-05-20
Åtgärdsuppföljningar önskas av sydlänen
Sydlänen håller på med ett projekt om "Metodutveckling för uppföljning av
åtgärder i det regionala miljömålsarbetet". Sydlänen har samlat ihop den
åtgärdsuppföljning som är gjord i respektive sydlän och de undrar nu vad som är
gjort i övriga län.
De skulle vilja få de åtgärdsuppföljningar som ni gjort skickat till
Länsstyrelsen i Skåne. För att kunna ta fram en så bra metod som möjligt skulle
de också vilja veta vad som fungerat bra och vad som fungerat mindre bra när
länen gjort åtgärdsuppföljningar. Om ni har några andra funderingar kring
åtgärdsuppföljning så tar de gärna emot dem också.
Svar så fort som möjligt till Susanne Dahlberg, Skåne, 040-25 22 19.
<a
href="mailto:susanne.dahlberg@lansstyrelsen.se">susanne.dahlberg@lansstyrelsen.s
e</a><br>
2009-05-25
Tiden för uppdateringen förlängd till 27 maj
Det har varit ovanligt många problem i samband med vårens indikatoruppdatering.
Därför förlänger vi tiden för uppdateringen till onsdag 27 maj kl 17.00.
Observera att applikationen sedan spärras och då kan ni inte logga in längre.
När applikationen stängts vidtar RUS granskning och eventuella justeringar innan
indikatorerna kommer ut skarpt 9 juni.
Om det är något som är viktigt att korrigera eller om oklarheter kvarstår efter
den 27 maj så måste ni kontakta den i RUS som är ansvarig för respektive
indikator. Vem som är indikatoransvarig syns i vårens lista över indikatorer, se
länken nedan.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering2.html"
target="_top">/aktuelluppdatering2.html</a><br>
2009-05-25
Särskild info om inomhusmiljö och våtmarker
Indikatorn Besvär av inomhusmiljön går inte att redigera i
indikatorapplikationen. Skicka därför er länskommentar för den indikatorn i ett
worddokument till harald.arnell@lansstyrelsen.se, så lägger han in den.
Vad gäller indikatorerna Antal skyddade våtmarker i myrskyddsplanen och Skydd av
våtmarker har data för en del län inte varit rätt från början. Efter påpekanden
har korrigeringar i data gjorts, men för Antal skyddade våtmarker i
myrskyddsplanen har det inte riktigt slagit igenom i kartor och diagram i
webbgränssnittet. Detta kommer att justeras före publicering.
2009-06-04
Dags att söka projektmedel för budgetår 2010
Information om nästa års projektmedel från Miljömålsrådet ligger nu på
arbetswebben. Se både riktlinjer för projektmedlen och rådets inriktningsbeslut.
Sista ansökningsdag är som vanligt den 30 september.
På samma sida på arbetswebben finns en sammanställning av projekt under åren
2006-2008.
<a href="http://www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb/Medelsfordelning/"
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target="_blank">www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb/Medelsfordelning/</a>
<br>
2009-06-26
Dokumentation från Miljömålsdagarna 2009
Dokumentationen från Miljömålsdagarna Karlstad innehåller korta
minnesanteckningar från föredragen och frågor som deltagarna ställde, samt
utvärderingen av konferensen.
<a href="http://rus.lst.se/karlstad2009.html"
target="_top">/karlstad2009.html</a><br>
2009-08-11
Nya miljömålare?
Har det tillkommit eller slutat någon miljömålshandläggare inom er länsstyrelse
eller Skogsstyrelsen som bör få information via mail från RUS och andra
myndigheter? Hör av er till RUS informatör Elin Andersson så uppdateras
kontaktlistorna (se länk nedan).
<a href="http://rus.lst.se/kontakt.html" target="_top">/kontakt.html</a><br>
2009-08-11
Tillämpning av rådets riktlinjer för årlig rapportering
Miljömålskansliet har tagit fram en tillämpning av riktlinjer för länens (och
Skogsstyrelsens) regionala rapporteringar till Miljömålsrådet.
Förändringarna i riktlinjerna sedan förra året är mycket små, det som har
tillkommit i år är:
- Text som beskriver möjligheten att nå målet och utvecklingsriktning för
tillståndet i miljön ifylls även i en ytterligare textruta för listning av
regionala mål (under kapitel 1.1.2.).
- Möjlighet att koppla regionala mål till indikatorer (under kapitel 1.1.3.)
Till tillämpningen av riktlinjerna kommer också en lathund som kommer att finnas
på arbetswebben från slutet av augusti.
På Portalens arbetswebb finns sidan Årlig uppföljning där all information som
rör årlig rapportering för regionala myndigheter samlas.
<a
href="downloadfile.asp?id=3CFEB74BE170290BCC05FCD9D2E2EC5B&NAME=tillampning-2009
-riktlinjer-regional-rapportering.pdf"
target="_blank">tillampning-2009-riktlinjer-regional-rapportering.pdf</a><br><a
href="http://www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb/"
target="_blank">www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb/</a><br>
2009-08-17
Gratis kurs i Airviro - sista anmälan 25/8
Den 1 september hålls en gratis kurs i att hitta och använda data för utsläpp
till luft i det nya verktyget Airviro. Airviro är ett verktyg som ska förenkla
hanteringen av utsläppsuppgifter inom bland annat miljömålsuppföljningen. Under
kursen lär vi oss hur man använder verktyget. Kursdagen behandlar också hur
utsläppsdata tas fram och vilka osäkerheter som finns.
Kursen vänder sig till de personer på Länsstyrelsen som ansvarar för eller
använder utsläppsuppgifter till luft. Ibland är det den miljömålsansvarige, men
det kan ju också vara någon som arbetar med SMP eller Miljöövervakningen.
Antalet platser för datorövningarna är begränsade, så ni får max anmäla två
personer per länsstyrelse. Se program nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=B6DB235E108A03EAF451F0B9F5B48B8A&NAME=inbjudan_kurs_ai
rviro.doc" target="_blank">inbjudan_kurs_airviro.doc</a><br>
2009-08-24
Workshop om åtgärdsprogram och strategier
Hur skapar vi delaktighet och förankring i arbetet med regionala åtgärdsprogram?
Hur förbättrar vi nationell-regional samverkan mellan strategier och
åtgärdsprogram? Hur gör vi en bra uppföljning av åtgärder?
Det är några av de frågor som ska diskuteras under den workshop som hålls inom
Förankringsprojektet. Det är Länsstyrelsen i Jönköpings län som driver projektet
och workshopen hålls på Naturvårdsverket den 3 december. Se inbjudan nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=52A2356C383FDC03A31C713D42537FCF&NAME=inbjudan_worksho
p_atgardsarbete_091203.doc"
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target="_blank">inbjudan_workshop_atgardsarbete_091203.doc</a><br>
2009-09-04
Preliminärt 18 indikatorer i höstens uppdatering
Uppdatering av RUS-indikatorer ska utföras av länsstyrelserna mellan 1 oktober
till 15 november.
Den prelimininära listan över indikatorer som ska uppdateras visar för
närvarande att 18 indikatorer ska uppdateras av länsstyrelserna. Listan hittas i
länken nedan, och den definitiva listan och underlag kommer den 1 oktober.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_top">/aktuelluppdatering3.html</a><br>
2009-09-04
Protokoll från RUS arbetsgrupp
RUS publicerar minnesanteckningar från arbetsgruppen, styrgruppen och andra
möten där RUS respresenteras. Mötesanteckningar hittas under sidan Möten, se
länk nedan.
RUS senaste möte var i arbetsgruppen var den 31 augusti och protokollet finns nu
att läsa, se länk nedan.
<a href="http://rus.lst.se/rusmoten.html" target="_top">/rusmoten.html</a><br><a
href="http://rus.lst.se/motenprotokoll.html"
target="_top">/motenprotokoll.html</a><br>
2009-09-22
Datum för Nobelmötet ändrat till 2/12
RUS årliga möte med länsstyrelserna hålls tidigare i år, den 2 december. Detta
för att kunna kombinera resan med Åtgärdsworkshopen på Naturvårdsverket den 3:e
december (se RUS nyhetsnotis 2009-08-24)
Anteckna datumet i din kalender. Plats meddelas inom kort, men någonstans i
Stockholm/Uppsala-trakten blir det. Program meddelas senare.
I RUS kalendarium hittar ni RUS aktivitetslista för 2009-2010, samt tydligt
listat de stora aktiviteter som RUS och länsstyrelsernas miljömålare har närmast
framför sig.
<a href="http://rus.lst.se/kalender.html" target="_top">/kalender.html</a><br>
2009-09-04
Miljötinget - ett sätt att nå ungdomarna
Har ni hört talas om Miljötinget, Nordens största miljökonferens för unga?
Landstinget Gävleborg har drivit Miljötinget i 19 år. De har således stor
erfarenhet om vår (miljömålarnas) viktiga målgrupp "Unga", och att hålla
miljöting är ju en intressant metod även för andra målgrupper i
miljömålsarbetet. Därför vill RUS förmedla lite information om Miljötinget.
I år har Landstinget i Gävleborg ett uppdrag från SKL om att sprida
erfarenheterna kring hur de jobbat med tinget och ungas engagemang. Uppdraget
består dels i att berätta om tinget på möten/konferenser etc, men också att
bjuda in 150 ungdomar från hela Sverige.
Läs mer om Miljötinget och hur de jobbar med målgruppen Unga i länkarna här
nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=BC6103F59C0192984020E9FD101B5F12&NAME=miljotinget_av_u
nga_for_unga.pdf" target="_blank">miljotinget_av_unga_for_unga.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=D461EA7EC0660F1C68AA0587C01DBB5F&NAME=inbjudan_miljoti
nget2009.pdf" target="_blank">inbjudan_miljotinget2009.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=FB5F4083726A9B195BF2104579E5195F&NAME=att_engagera_ung
a.pdf" target="_blank">att_engagera_unga.pdf</a><br>
2009-09-22
Lathunden för regionala sidor är färdig
Den nya Lathunden är en praktisk manual för att producera och underhålla
Miljömålsportalens regionala sidor. Den aktuella versionen hittar du som pdf i
länken här nedan samt på Miljömålsrådets arbetswebb.
Observera att länsstyrelserna ska skriva två s.k pufftexter (korta
sammanfattningar); dels en text för den samlade bedömningen (s. 6) och dels en
text för respektive miljökvalitetsmål (s. 9).
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Observera också information om skrivregler (s.14) och textredigering (s.18).
Bland annat ska man inte klistra in text genom att högerklicka och välja klistra
in, för då följer formateringar med. Använd alltid kommandot "ctrl + v" eller
"arkiv + klistra in".
Inloggning i applikationen (se länk nedan) sker tidigast den 1 oktober 2009.
Användarnamn och lösenord finns hos RUS informatör.
<a href="http://www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb"
target="_blank">www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb</a><br><a
href="http://www.miljomal.se/Indikatorapplikationen/Startsida"
target="_blank">www.miljomal.se/Indikatorapplikationen/Startsida</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=554EEE92A367DA2FF6421ACA6C61F834&NAME=lathund-regional
a-sidor_20090922(3).pdf"
target="_blank">lathund-regionala-sidor_20090922(3).pdf</a><br>
2009-10-01
Nu kan uppdateringen börja
Det blev tillslut underlag till 16 indikatorer som publicerades på RUS sida
Aktuell uppdatering, se länk nedan. De nordligaste fjällänen har också
indikatorn Fjällrävsföryngringar att uppdatera.
Så småningom kommer ytterligare en indikator, Skyddad skog-naturreservat, att
uppdateras. Se mail från Eva Mikaelsson och Ulrika Berggren den 1 oktober, men
önskan om synpunkter från länen.
Höstuppdateringen av RUS-indikatorer pågår mellan 1 oktober till 15 november,
och publiceras senast den 15 december.
Data ligger redan på Miljömålsportalen, men både malltexter och data kan laddas
ner från sidan nedan:
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_top">/aktuelluppdatering3.html</a><br>
2009-10-09
Framåt i miljömålsarbetet
Jordbruksverket bjuder in till två seminarier den 1-2 december, kl. 10-16.
Temat är hur vi jobbar framåtsyftande i miljömålsarbetet. Dag ett berör mer
specifikt betesmarker och slåtterängar och dag två åkerlandskapet.
<a
href="downloadfile.asp?id=E6254D6712E2BEAA99ADDD54F2EB8654&NAME=inbjudan_framat
i mm-arbetet_SJV.pdf" target="_blank">inbjudan_framat i
mm-arbetet_SJV.pdf</a><br>
2009-10-28
Nobelmöte på Åkeshofs slott
Årets RUS-möte hålls den 2:a december på Åkeshofs slott i Bromma (bara 20 min
med tunnelbanan). RUS informerar om årets RUS-arbete och vad som är på gång.
RUS bjuder på middag på kvällen och bokar upp hotellrum på slottet för dem som
vill komma dagen innan eller stanna till dagen efter (för workshopen om
åtgärdsarbete den 3/12?).
Anmälan senast den 10/11 (med anledning av hotellrumsbokning). Se inbjudan och
anmälningsformulär i länkarna här nedan.
<a href="http://rus.lst.se/2009.html" target="_top">/2009.html</a><br><a
href="http://www.akeshof.se" target="_blank">www.akeshof.se</a><br>
2009-10-28
Magnus blir ny projektledare för RUS
RUS projektledare Harald Arnell går i pension i juni 2010, och nu är det färdigt
att det blir Magnus Eriksson på Länsstyrelsen i Dalarna som blir hans
efterträdare. Magnus tar formellt över den 1 april 2010.
Magnus är mycket väl insatt i miljömålsarbete och är också sedan några år
indikatoransvarig inom RUS arbetsgrupp.
2009-10-30
RUS hade styrgruppsmöte den 20 oktober
RUS styrgrupp hade möte den 20 oktober, och tog då bland annat upp tillsättning
av ny projektledare för RUS, miljömålsutredningen, medelsfördelningen i rampost
8, och Räkna Q.
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Se nedan länkar till protokollet. Även länk till medlemmar i RUS styrgrupp.
<a href="http://rus.lst.se/rusmoten.html" target="_top">/rusmoten.html</a><br><a
href="http://rus.lst.se/russtyrgrupp.html"
target="_top">/russtyrgrupp.html</a><br>
2009-11-02
Påminnelse Åtgärdsworkshop
(Obs. programmet i länken är en uppdaterad version)
Glöm inte av att anmäla er till workshopen om miljömålsåtgärder den 3 december
på Naturvårdsverket. Det är Länsstyrelsen i Jönköping som anordnar workshopen
inom sitt projekt Förankringsprojektet.
Hur skapar vi delaktighet och förankring i arbetet med regionala åtgärdsprogram?
Hur förbättrar vi nationell-regional samverkan mellan strategier och
åtgärdsprogram? Hur gör vi en bra uppföljning av åtgärder?
Det årliga RUS-mötet (Nobelmötet) har förlagts dagen innan för att möjliggöra
samordning av dessa möten.
<a
href="downloadfile.asp?id=989FE55DC520C8A651301CED0C84BED4&NAME=inbjudan_worksho
p_atgardsarbete_091203_rev.doc"
target="_blank">inbjudan_workshop_atgardsarbete_091203_rev.doc</a><br>
2009-11-10
Miljömålsdagarna blir i Halland/Varberg 27-28 april
Miljömålsdagarna 2010 blir den 27-28 april. Boka datumet i kalendern. I år får
vi tillbringa två härliga dagar i Halland och Varberg!
Preliminärt program kommer i februari och först därefter tas anmälningar emot.
Miljömålsdagarna är ett årligt återkommande samarrangemang mellan
Miljömålsrådets kansli, RUS och en länsstyrelse. Miljömålsdagarna riktar sig
till miljömålssamordnare och miljöansvariga vid länsstyrelser, centrala
myndigheter och organisationer. Förhoppningen är att dagarna kan bidra till
utvecklingen av det regionala miljöarbetet och fördjupa samarbetet mellan
regional och nationell nivå.
I arrangörsgruppen sitter i år Jennie Thronée och Marie-Helene Bergstrand från
Halland, Anna Forsgren från miljömålskansliet, och Eva Mikaelsson och Elin
Andersson från RUS.
2009-11-19
RUS arbetsgrupp hade möte 11 november
Nu finns minnesanteckningar från mötet i RUS arbetsgrupp den 11 november 2009.
Se sidan Möten (länk nedan).
Dagordningen bestod bland annat av RUS rekommendation av ansökningar till
miljömålsrådets, utvecklingen för länsegna indikatorer på portalen,
höstuppdateringen, höstens bedömningar, Nobelmötet, behov av nya personer i
arbetsgruppen.
<a href="http://rus.lst.se/motenprotokoll.html"
target="_top">/motenprotokoll.html</a><br>
2009-11-19
Nobelmötets middag blir 18.30
Nobelmötet slutar vid kl. 16, men middagen blir först kl. 18.30. Detta för att
ge tid för utomhusvistelse i den vackra slottsmiljön och uppfräschning på
hotellet (för de som har det) innan det blir middag.
Se också en mindre uppdatering av programmet, där Amanda Palmstierna deltar
under passet om miljömålsutredningen. Amanda jobbade ju med utredningen (men är
nu miljömålshandläggare i Stockholm) och kommer tillsammans med Magnus Eriksson
att hålla i det passet.
<a href="http://rus.lst.se/2009.html" target="_top">/2009.html</a><br>
2010-01-25
Dokumentation från Nobelmötet 2009
Många intressanta presentationer från Nobelmötet den 2 december finns nu att
ladda ner under sidan Möten.
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Mötet handlade om vad är aktuellt i RUS, miljömålen i bild (för t.ex de med
annat modersmål), nya delmål och indikatorer för klimatanpassning, nationella
och regionala klimatmål, och regionalt åtgärdsarbete (tvärsektoriellt respektive
överenskommelser). Med mera.
<a href="http://rus.lst.se/2009.html" target="_top">/2009.html</a><br>
2010-01-25
Välkomna med listor över länsegna indikatorer
Senast den 9 februari vill RUS ha länens listor över de länsegna indikatorer som
man önskar lägga ut på Miljömålsportalen.
Se sidan Indikatorer/Länsegna indikatorer. Där finns bland annat de uppdaterade
riktlinjer och tidsplan som RUS tagit fram för att komma vidare i arbetet med
länsegna indiakatorer.
<a href="http://rus.lst.se/lansegnaindikatorer.html"
target="_top">/lansegnaindikatorer.html</a><br>
2010-01-25
Workshop om förvaltning av fjällmiljö
Den 16 februari bjuder Naturvårdsverket in till en öppen workshop angående
forskningsförstudien ”Förvaltning av fjällmiljö - samspelet mellan myndigheter
och organisationer” som pågått under 2009.
Syftet med seminariet/workshopen är att forskargruppen genom Prof. Harald
Sverdrup ska presentera sina slutsatser och förslag från arbetet.
Naturvårdsverket vill kunna ta tillfället i akt att inhämta synpunkter samt
sprida resultaten till myndigheter, organisationer politiker och förvaltningen
inom fjällområdet.
(Program uppdaterat 2010-02-02)
<a
href="downloadfile.asp?id=E3832FEB0E17AF38B3F976E397C64BA5&NAME=inbjudan_forvalt
ning fjallmiljo_workshop.pdf" target="_blank">inbjudan_forvaltning
fjallmiljo_workshop.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=E49F40B290151F4EE0B015AE2300EA30&NAME=rapport_fjallrap
port100208_webb.pdf" target="_blank">rapport_fjallrapport100208_webb.pdf</a><br>
2009-12-16
Målbedömningar publicerade på Miljömålsportalen
Med några få undantag är målbedömningarna klara och publicerade, tiden har
förlängts något för ett par län, men även de kommer inom kort att vara
publicerade.
Målbedömningarna har granskats av Jonas Gustafsson, som under nästa år
vikarierar som informatör för Elin. Jonas har direkt ändrat skrivfel,
syftningsfel, stavfel och liknande. I en del fall, när det bedömts viktigt, har
han stämt av med resp. länsstyrelse före ändring. Ett ganska vanligt problem har
varit för långa texter. Enligt riktlinjerna ska längden på bedömningstexterna
vara 1000 tecken, men i granskningen har han varit generös och tillämpat max
1400. ”Pufftexterna” blev avhuggna om de överskred maxutrymmet, så här var
ändringar nödvändiga i flera fall.
Det kanske inte framgått tydligt, men texten ska innehålla en bedömning av
måluppfyllelse, som överensstämmer med den smilis som visas, och för
miljökvalitetsmålen en bedömning av utvecklingen av tillståndet i miljön, som
överensstämmer med trendpilen som visas. När detta saknats har Jonas i slutet av
texten lagt till korta meningar med det innehållet.
I många fall har länsstyrelserna tagit diarieförda beslut om de målbedömningar
som respektive län lagt in. De förändringar som gjorts före publiceringen bör
kunna betraktas som redaktionella ändringar, innehållet är ju inte ändrat.
2009-12-16
Indikatoruppdateringen granskad och publicerad
Indikatoransvariga i RUS har granskat länens indikatortexter. Granskningsarbetet
är mer omfattande än man kan tro. Även här har skrivfel, syftningsfel, stavfel
och liknande ändrats utan kontakt med länen. Ganska vanligt har också varit
formateringfel. I några fall när risk för missförstånd funnits har vi också
gjort förtydliganden i texter. Rubriker saknas fortfarande i flera fall. Vi har
då, när det varit enkelt, lagt till en rubrik, men i allmänhet låtit texten vara
utan rubrik. I några fall har man som rubrik till kommentaren skrivit
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indikatornamnet, vilket inte riktigt är meningen, rubriken ska lyfta fram något
viktigt i texten. Sådana rubriker har vi dock inte ändrat.
Skyddad skogsmark – naturreservat har förts in som ny indikator. Den har vållat
många diskussioner och det har ibland varit olika uppfattningar om vad som är
korrekta data. Vi hoppas genom fortsatta diskussioner mellan Naturvårdsverket,
Skogsstyrelsen, RUS och länen nå en ännu bättre samsyn om den indikatorn.
Sorten i diagrammen för lufthaltsindikatorerna är tyvärr fel, där står
fortfarande mg/m3, men det ska ju vara mikrogram, vilket också framgår av
diagramtext och text under kartan och i kommentarerna. Vi får tyvärr leva med
det problemet ett tag till. Det är ett tekniskt problem som miljömålskansliet
har på förbättringslistan. Ytterligare några liknande fel kan finnas
Socialstyrelsens indikatorer uppdaterades i våras. Det fanns redan då frågor om
data och hur man skulle tolka resultat vid relativt få svar på länsnivå mm. I
våra fortsatta diskussioner med Socialstyrelsen har det framkommit att så många
fel eller tveksamheter finns att de indikatorpresentationerna inom kort kommer
att dras tillbaka och sedan läggas in igen efter de justeringar som bedöms
nödvändiga.
2010-02-08
Vikarierande informatör för RUS under 2010
RUS informatör Elin Andersson kommer att vara tjänstledig från den 8:e mars och
under resterande del av 2010.
Under året vikarierar Jonas Gustafsson på Länsstyrelsen i Skåne som informatör
för RUS.
Ni når Jonas via (notera extrabokstav i mailadressen),
Telefon: 040/044-25 21 18
Mail: jonas.m.gustafsson@lansstyrelsen.se
2010-02-08
Uppmaning: Uppdatera kontaktlistor
RUS administrerar kontaktlistor för länsstyrelsernas och skogsstyrelsens
miljömålsansvariga. Dessa listor är helt publika och används bland annat av de
centrala myndigheterna vid regionala kontakter. Kontaktlistorna används förstås
också mellan oss som jobbar på regional nivå.
Gå gärna in och kontrollera era kontaktuppgifter, och uppdatera löpande om det
sker ändringar i personalstyrkan. (Se sidan "kontaktlistor" i länkmenyn i toppen
av sidan)
Ändringar skickas till RUS vikarierande informatör:
jonas.m.gustafsson@lansstyrelsen.se
<a href="http://rus.lst.se/kontakt.html" target="_top">/kontakt.html</a><br>
2010-02-15
Rapport: Metod för åtgärdsuppföljning
En metod för uppföljning av åtgärder i det regionala miljömålssystemet har
tagits fram. Den beskrivs i rapporten "Metod för uppföljning av åtgärder i det
regionala miljömålsarbetet".
Metoden ska kunna användas av samtliga länsstyrelser för att ge en samlad bild
av åtgärdsarbete i länen och vara underlag för nya satsningar och
prioriteringar, samt utgöra underlag för erfarenhetsutbyte länsstyrelserna i
åtgärdsarbetet.
Projektet har finansierats av miljömålsrådet och var ett samarbete mellan
länsstyrelserna i Skåne, Blekinge, Halland, Kalmar, Jönköping, Kronoberg och
Östergötland.
Ladda hem pdf-version av rapporten genom länken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=F969A634D6D4DFCE9B89F70A106BBA73&NAME=Rapport_Uppfoljn
ing_av_atgarder.pdf" target="_blank">Rapport_Uppfoljning_av_atgarder.pdf</a><br>
2010-02-15
Indikatoruppdatering i vår
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En tidsplan och en preliminär lista över vilka indikatorer som ska uppdateras
under våren 2010 finns på indikatorsidan.
Underlagsmaterial i form av data och malltexter kommer att finnas tillgängligt
för länsstyrelserna på hemsidan den 12 april (med undantag för ett fåtal
indikatorer där underlag kommer något senare).
Mer information kommer.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_top">/aktuelluppdatering3.html</a><br>
2010-02-24
Bristanalys: Data för miljömålsuppföljning
Den årliga bedömningen av de regionala miljömålen är beroende av ett stort antal
datakällor. En stor del av miljömålsuppföljningen baseras på data från
miljöövervakningen.
Syftet med denna bristanalys från Länsstyrelsen i Jönköpings län är att visa för
vilka av de regionala delmålen som uppföljningen är bristfällig. Uppföljningen
av sådana mål kan dra nytta av att miljöövervakningen utvecklas för att ta fram
nya delprogram. Data från delprogrammen kan i sin tur bidra med data till att
följa upp målen.
Rapporten hittar du via länken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=6BAEAC8698F2D223AFD3D6552071716B&NAME=Rapport_Jonkopin
gs_lan_Bristanalys.pdf"
target="_blank">Rapport_Jonkopings_lan_Bristanalys.pdf</a><br>
2010-02-24
Fågelinventering bidrar till miljömålsuppföljningen
I en inventeringsrapport från Länsstyrelsen i Gävleborgs län ges också förslag
på åtgärder för att minska hoten mot kustfåglarna.
Förslagen inkluderar fortsatt övervakning av skärgårdens toppkonsumenter och
miljögifter, säkrare farleder och navigationssystem för att minska risken för
oljeolyckor, fortsatt uppföljning av trutsjukan samt att man bör stimulera
decimeringen av mink.
Hela rapporten hittar du via länken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=8139AA5937EC69B7D015BC0DBB242449&NAME=Rapport_Gavlebor
gs_lan_Kustfaglar.pdf"
target="_blank">Rapport_Gavleborgs_lan_Kustfaglar.pdf</a><br>
2010-03-22
Miljömålsdagarna 2010
Välkommen till västkusten på miljömålsdagar i Varberg den 27-28 april!
Konferensen bjuder som vanligt på intressanta föreläsningar, trevliga utflykter
och miljömålsmingel.
Inbjudan och program hittar du via länken nedan. (Läs mer om miljömålsdagarna
under fliken "möten" i den övre menyn)
Du hittar anmälningslänken i inbjudan/programmet.
<a
href="downloadfile.asp?id=085FD7E0D004A84059C39A86398E4813&NAME=Program_Miljomal
sdagarna_2010.pdf" target="_blank">Program_Miljomalsdagarna_2010.pdf</a><br>
2010-03-09
Miljömålsenkäten 2010
I år är det femte året som RUS och Boverket följer upp miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö med hjälp av en enkät till Sveriges kommuner.
Utskick av information till kommunerna sköts av länsstyrelserna. Mer om hur
detta går till hittar du på länken nedan.
Kontaktperson för miljömålsenkäten: Magnus Eriksson på RUS, tfn: 023-812 35,
epost: magnus.eriksson@lansstyrelsen.se
<a href="http://rus.lst.se/miljomalsenkat2010.html"
target="_top">/miljomalsenkat2010.html</a><br>
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2010-03-08
Rapport om klimatförändringar och miljömål
Rapporten beskriver för vart och ett av miljökvalitetsmålen deras relation till
klimatet och vilka möjliga effekter som klimatförändringarna kan medföra.
Projektet som resultaten tagits fram inom har bedrivits på uppdrag av
Miljömålsrådet och i samverkan med de myndigheter som ansvarar för miljömålen.
Mer om rapporten hittar du på SMHI:s webbsida:
http://www.smhi.se/nyhetsarkiv/rapport-om-klimatforandringar-och-miljomal-1.9844
Eller ladda ner den som pdf via länken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=105563B9C1EE346449220AB18486ABFC&NAME=SMHI_Klimatet_oc
h_miljomalen.pdf" target="_blank">SMHI_Klimatet_och_miljomalen.pdf</a><br>
2010-03-31
Indikatorlistan uppdaterad
Några indikatorer från den preliminära listan för våruppdateringen 2010 har
flyttats till hösten med tanke på datatillgång och samordning med nationell
myndighet. Den nya aktuella listan hittar du i länken nedan eller på
indikatorsidan.
Information och underlag för uppdateringen kommer att finnas tillgängligt här på
sidan 12 april. Länen har sedan tid på sig till 14 maj att lägga in sina
länskommentarer. För sex av indikatorerna, som gäller utsläpp till luft, kommer
data tyvärr inte att finnas tillgängliga förrän 23 april. Dessa indikatorer
bedöms dock vara så intressanta att de ändå bör ingå i uppdateringen.
Presentationerna av miljöhälsoindikatorerna 2009 hade stora brister och behöver
därför göras om.
Efter länens arbete gör RUS en granskning innan indikatorerna publiceras på
miljömålsportalen i samband med att rapporten de Facto 2010 släpps i början av
juni (exakt datum ej klart).
Frågor ställer ni som vanligt till respektive indikatoransvarig i RUS.
OBS! Ytterligare en indikator har lagts till för uppdatering i vår. Det gäller
indikatorn "Kulturspår i åkermark" som ligger under miljökvalitetsmålet "Ett
rikt odlingslandskap".
2010-04-13
Klart för indikatoruppdatering
Underlagen för de indikatorer som ska uppdateras i vår kan nu laddas ner från
RUS websida. De hittas på indikatorsidan där de finns i form av två zip-filer,
en för malltexterna och en för dataunderlagen.
Att notera:
* De två skogsindikatorerna "Skyddad areal skogsmark – biotopskyddsområden" och
"Skyddad areal skogsmark – naturvårdsavtal" har felaktigt hamnat i vår lista
över indikatorer som länsstyrelserna ska uppdatera. Detta sköts i vår, precis
som vid senaste uppdateringen av Skogsstyrelsens distrikt.
* Extra information för miljöhälsoindikatorerna. Det finns en undersida ("Om
miljöhälsoindikatorerna") som man bör läsa igenom. Malltexterna för alla
miljöhälsoindikatorer är också samlade i ett och samma worddokument i zip-filen
för textunderlagen.
* Speciell information om indikatorn "Kulturspår i åkermark" finns på sidan om
vårens uppdatering. Indikatorn ska uppdateras med ny text, men nytt dataunderlag
saknas.
* På indikatorapplikationen (Miljömålsportalens gränssnitt) saknas ännu den
sista datauppdateringen i figurerna (diagram och kartor). Det är dock inget som
hindrar att man lägger in sina indikatortexter innan detta åtgärdas. Vecka 16
kommer även figurerna på indikatorapplikationen att vara uppdaterade.
* I underlagsfilerna saknas indikatorn "Skyddad skogsmark - naturreservat".
Underlaget är försenat och läggs in så snart som möjligt.
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Läs vidare på indikatorsidan under "aktuell uppdatering".
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_top">/aktuelluppdatering3.html</a><br>
2010-04-12
Indikatorunderlaget försenat
Underlaget för indikatorerna har försenats och kommer inte att läggas ut på RUS
hemsida förrän tidigast tisdag 13/4.
Underlaget tillgängliggörs så fort det är färdigarbetat. Mer information kommer.
2010-04-13
Samlade miljömålsbedömningar
Nu finns en samling av de senaste miljömålsbedömningarna som har gjorts.
Det är:
* Länens regionala bedömningar från 2009.
* Regeringens nationella bedömningar i miljömålspropen (2009/10:155) utifrån
förslag till nya bedömningsgrunder.
2010-04-20
Nytt dataunderlag för vindkraftsel
Dataunderlaget för indikatorn "vindkraftsel" hade vissa felaktiga siffror. Dessa
är nu korrigerade och det nya underlaget finns i zipfilen för dataunderlag på
indikatorsidan.
Dataunderlaget för just vindkraftsindikatorn kan också hämtas ner enskilt genom
länken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=AE5A6ABB628AD6C9E33D973B640B2AED&NAME=Dataunderlag_Vin
dkraftsel_100420.xls"
target="_blank">Dataunderlag_Vindkraftsel_100420.xls</a><br>
2010-05-04
Ny databas för luftutsläpp
Nu lanserar RUS den nationella databasen för luftutsläpp på läns- och
kommunnivå.
Här är det möjligt att ta fram uppgifter om luftföroreningar och växthusgaser:
o På karta
o Som nedladdningsbara excelfiler
o I enkla diagram (på länsnivå och för hela landet)
Hur du tar fram uppgifter ur databasen, beskrivning av metoder och datakvalitet
och vad man kan använda utsläppsuppgifterna till framgår av de hjälptexter som
finns till databasen:
o Användarmanual för den nationella databasen för luftutsläpp
o Metod- och kvalitetsbeskrivningar
o Hur uppgifterna kan användas
2008 års data har precis kommit, se mer under fliken Utsläppsdata.
<a href="http://rus.lst.se/nationellaemissionsdatabasen.html"
target="_top">/nationellaemissionsdatabasen.html</a><br>
2010-05-31
Indikatorerna publicerade
Vårens uppdatering av indikatorer är nu klar. Nu finns de uppdaterade
indikatorerna publicerade på miljömmålsportalen.
Tack till alla inblandade, nästa uppdatering av indikatorer sker i höst.
<a href="http://www.miljomal.se/Alla-indikatorer/"
target="_blank">www.miljomal.se/Alla-indikatorer/</a><br>
2010-06-11
Medelsfördelning i höst
De medel för miljömålsarbetet som Miljömålsrådet tidigare fördelat kommer med
propositionens förslag istället att fördelas av Naturvårdsverket. RUS har tagit
del av Naturvårdsverkets förslag kring hanteringen av detta och även fått
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möjlighet att ge synpunkter.
Allmänt kan sägas att länsstyrelserna kommer att kunna söka för information,
uppföljning och utveckling av åtgärdsarbetet (dock inte för specifika åtgärder),
att medelstilldelningen totalt och fördelningen mellan sökbar och nyckelfördelad
del i princip bibehålls, att samverkan mellan olika parter i projekt är önskvärt
och att RUS fortsätter ha en beredningsfunktion för länsstyrelsernas
ansökningar.
Naturvårdsverket betonar i år särskilt kommande fördjupade utvärdering. RUS
förstärks ekonomiskt som en följd av aviserat åtgärdsuppdrag. Mer information om
höstens ansökningsomgång kommer inom kort från Naturvårdsverket.
Läs Naturvårdsverkets anvisningar om projektmedel 2011 på länken nedan.
<a href="http://rus.lst.se/naturvardsverketsprojektmedel.html"
target="_top">/naturvardsverketsprojektmedel.html</a><br>
2010-06-11
Rekomendationer till länen om regionala mål
RUS ska ge stöd vid revidering av regionala mål i frågor som gäller "systemet",
till exempel målformuleringar och hantering av passerade målår.
Miljömålspropositionen innebär inte någon förändring av länsstyrelsernas uppdrag
att regionalt anpassa nationella miljömål. De rekommendationer för revidering av
regionala mål som RUS lade fast 2007 behöver dock uppdateras med anledning av
väntade förändringar i målstrukturen. Detta har även efterfrågats av flera län.
RUS kommer under hösten att ta fram nya rekommendationer och tar gärna emot
synpunkter. Redan nu ger RUS dock några rekommendationer som följer nedan. Även
dessa har förankrats med länsrådsgrupp 6, som bevakar miljöfrågor.
Hur och när miljömålspropositionens aviserade etappmål kommer är ännu okänt. De
direktiv regeringen ger den parlamentariska beredningen efter riksdagsbeslutet
(omkring 22 juni) väntas ge mer besked. Av propositionen framgår att beredningen
som första uppdrag ska föreslå en första uppsättning etappmål. Enligt RUS
antagande kommer denna att ta sin utgångspunkt i Miljömålsrådets förslag och få
en viss bredd. I övrigt kan utläsas att etappmål generellt är tänkta att komma
löpande och kopplas till de strategier beredningen tar fram. Detta innebär att
regional revidering behöver ske mer löpande.
I en ny miljömålsproposition under 2011 väntas nya etappmål presenteras och
befintliga delmål till 2010 avföras ur systemet. Vad gäller övriga delar i
målstrukturen kan noteras att regeringen fäster vikt vid miljökvalitetsmålens
preciseringar och att Naturvårdsverket ska få i uppdrag att se över dessa,
vilket väntas ske under hösten. Vidare att ett nytt övergripande generationsmål
tillkommer. Dessa delar i målstrukturen är också viktiga för det regionala
arbetet. RUS återkommer med information om förändringar i de nationella målen.
RUS rekommendation för revidering av regionala mål:
&#9679; Länsstyrelserna rekommenderas att avvakta revidering av sina regionala
mål tills nya nationella mål kommer.
&#9679; Länsstyrelserna rekommenderas att, liksom nationellt, tolka det som att
målen till 2010 gäller tills de uppnåtts eller ersätts av nya alternativt
avförs. Formellt beslut om detta kan fattas av läns-styrelserna om det bedöms
nödvändigt.
&#9679; Regional anpassning av de nya nationella mål som antagits under
Begränsad klimatpåverkan och även inom energipolitiken kan ske redan nu och
rekommenderas ske i samverkan med arbetet med arbetet med klimat- och
energistrategier.
&#9679; Under hösten kommer dessa rekommendationer att kompletteras och göras
mer fullständiga.
2010-06-11
Målbedömning i höst
Sedan 2006 gör länsstyrelserna en årlig bedömning om de regionala miljömålen kan
nås och redovisar denna på Miljömålsportalen den 30 november. Att en
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rapportering ska ske framgår av länsstyrelseinstruktionen, där det också framgår
att samråd ska ske med Miljömålsrådet om denna.
Rådet har i år inte sagt något om höstens bedömning. RUS anser att målbedömning
ska göras i höst och detta har förankrats med länsrådsgrupp 6 med ansvar för
miljömålsuppdraget.
För delmålen väntas bedömningen ske precis som tidigare, med bedömningstext och
smiley enligt gällande bedömningsgrund. För miljökvalitetsmålen kommer hänsyn
behöva tas till den nya bedömningsgrund som väntas införas genom
Miljömålspropositionen. Detta antas då påverka text, smiley och ev. trendpil. I
september kommer RUS tillsammans med Naturvårdsverket att gå ut med mer
information om höstens målbedömning.
2010-06-17
Nobelmötet 2010
Årets Nobelmöte hålls traditionsenligt på hotell Linné i Uppsala den 8-9
december. Efter önskemål från flera län blir det i år ett tvådagarsmöte, där den
första dagen ägnas åt uppföljning och den andra åt åtgärder. Målgrupp är i
första hand länens miljömålssamordnare.
Mötet blir ett viktigt tillfälle att föra vidare dialogen kring det fortsatta
regionala miljömålsarbetet och utvecklingen av RUS. Som vanligt sker även en
avstämning av pågående arbete. Inbjudan och mer information om mötet kommer
senare.
Förslag till programpunkter och synpunkter på vad som bör diskuteras mottages
gärna av RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson.
<a
href="mailto:magnus.eriksson@lansstyrelsen.se">magnus.eriksson@lansstyrelsen.se<
/a><br>
2010-06-23
Om Naturvårdsverkets projektmedel
Naturvårdsverket fördelar medel till projekt för miljömålsuppföljning.
Anvisningarna för hur detta sker och blankett för ansökan finns nu utlagda även
på RUS hemsida.
Följ länken till sidan om Naturvårdsverkets projektmedel.
<a href="http://rus.lst.se/naturvardsverketsprojektmedel.html"
target="_top">/naturvardsverketsprojektmedel.html</a><br>
2010-06-16
Utveckling av RUS
Med anledning av miljömålspropositionen påbörjas nu ett arbete för att utveckla
RUS och funktionerna för stöd och samverkan i det regionala miljömålsarbetet.
Här ingår dialog och översyner för det kommande året. En viktig fråga är hur RUS
utvidgade roll i åtgärdsarbetet ska bedrivas. Regionala perspektiv behöver också
finnas med i de översyner av det nationella miljömålsarbetet som kommer att ske.
I ett brev från RUS styrgrupp och arbetsgrupp, till bl.a RUS kontaktpersoner,
lämnas förslag till en plan för utvecklingsarbetet. Synpunkter på denna plan och
hur dialogen kan ske lämnas till RUS helst senast 25 augusti.
På länken nedan hittar du brevet från RUS.
<a
href="downloadfile.asp?id=B10EECAE651FD277BC1CA3D12B56762C&NAME=Brev_RUS_utveckl
_100614.doc" target="_blank">Brev_RUS_utveckl_100614.doc</a><br>
2010-06-23
Dokumentation från Miljömålsdagarna
Vid miljömålsdagarna i Varberg 27-28 april togs minnesanteckningar under
föredrag och diskussioner. Dessa har summerats till en sammanfattande
dokumentation från konferensen.
Du hittar dokumentet på sidan för miljömålsdagarna 2010. Där kan du också se
presentationerna från alla enskilda föreläsare under miljömålsdagarna.
<a href="http://rus.lst.se/varberg2010.html"
target="_top">/varberg2010.html</a><br>
2010-06-16
Miljömålsdagarna 2011
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2011 års miljömålsdagar hålls i Västerås den 3-4 maj. Arrangörer är
Länsstyrelsen i Västmanlands län, Naturvårdsverket och RUS.
Inbjudan och mer information kommer senare, men boka in dagarna redan nu!
Synpunkter och tips på programpunkter mottages gärna av arrangörsgruppen och
lämnas till Jonas Gustafsson i RUS arbetgrupp.
040 - 25 21 18
<a
href="mailto:jonas.m.gustafsson@lansstyrelsen.se">jonas.m.gustafsson@lansstyrels
en.se</a><br>
2010-07-02
Underlagsrapport för Skånes klimatmål
I slutet av 2009 beslutade Länsstyrelsen i Skåne, som första län, om nya
regionala klimatmål. En fördjupad underlagsrapport har sammnställts med
statistik och beräkningar som ligger bakom de valda målnivåerna.
Rapporten kan vara ett stödjande dokument för länsstyrelser i processen att ta
fram nya klimatmål.
<a
href="http://www.lansstyrelsen.se/skane/Pressrum/Nyheter/2010/100521_Klimatmalsr
apport.htm" target="_blank">Läs om och ladda ner underlagsrapporten</a><br>
2010-06-23
Sista DeFacto
Årets DeFacto, miljömålsrådets uppföljningsrapport om miljömålen, blir den
sista.
DeFacto 2010 följer upp miljöålen men belyser också konsumtionens
internationella påverkan. Undertiteln lyder "Svensk konsumtion och global
miljöpåverkan".
Rapporten kan laddas hem eller beställas på Naturvårdsverkets webbsida. Följ
länken nedan.
<a
href="http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/1200/978-9
1-620-1280-9/"
target="_blank">www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Webbokhandeln/ISBN/1200/97
8-91-620-1280-9/</a><br>
2010-07-02
Övergripande om vattenförvaltningen 2009-2015
I tre dokument - förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer beskrivs det kommande arbetet med vattenförvaltningen inom Sveriges fem
vattendistrikt.
En övergripande beskrivning av arbetet med vattenförvaltningen finns nu utgiven.
Ladda hem den via länken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=63F28B8048A99A873D03EE19516C6C03&NAME=Vattenforvaltnin
gen2009-2015.pdf" target="_blank">Övergripande om vattenförvaltningen
2009-2015</a><br>
2010-07-02
Förtydligande om Naturvårdsverkets projektmedel
I "Nytt från RUS" 2010-06-23 finns länk till anvisningar och ansökningsblankett
för Naturvårdsverkets projektmedel 2011. Av anvisningarna framgår att 13,0
miljoner kronor budgeteras för posten "Länsstyrelser samt Skogsstyrelsens
regionala organisation".
Av dessa 13,0 miljoner fördelas 5 miljoner till samtliga länsstyrelser enligt en
tidigare fastställd nyckel. Fördelningen till varje länsstyrelse enligt denna
nyckel framgår nedan. 2,5 miljoner av de 13 miljonerna är sökbara. Såväl de
nyckelfördelade medlen som projekt inom den sökbara delen ska ansökas om på
Naturvårdsverkets blankett och ansökningarna ska skickas till såväl
Naturvårdsverket som RUS.
Nyckelbeloppen (i kronor) per länsstyrelse:
AB 422 500
C 160 000
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D 175 000
E 222 500
F 200 000
G 155 000
H 192 500
I 95 000
K 130 000
M 440 000
N 162 500
O 570 000
S 225 000
T 190 000
U 167 500
W 232 500
X 197 500
Y 197 500
Z 215 000
AC 292 500
BD 357 500
Summa: 5 miljoner kronor.
<a href="http://rus.lst.se/naturvardsverketsprojektmedel.html"
target="_top">/naturvardsverketsprojektmedel.html</a><br>
2010-09-06
Höstens indikatoruppdatering
Nu är det dags för indikatoruppdatering igen. I höst uppdateras åtminstone 24
indikatorer. Ytterligare nio kan komma att uppdateras - mer information kommer
om detta blir aktuellt. Den 4 oktober blir underlagsmaterialet tillgängligt på
RUS hemsida.
I år kommer även de första länsegna indikatorerna att läggas ut på
miljömålsportalen. Tidplan och övrig information om uppdateringen hittas på
indikatorsidan.
OBS! De tre indikatorerna "Hård död ved", "Gammal skog" och "Äldre lövrik skog"
uppdateras av Skogsstyrelsen.
OBS2! Det finns ett par helt nya indikatorer med i listan. Mer informmation om
dessa kommer senare. En av de nya indikatorerna är "Räkna Q". Den ska bara
uppdateras av de län där data finns itllgänglig. Det är följande län: E, M, N,
S, T och BD.
OBS3! I listan ska indikatorn "Återvinning av pappersförpackningar" vara med,
inte det felaktiga namnet "Återvinning av plastförpackningar" som det stod i den
första versionen.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_top">Indikatoruppdatering hösten 2010</a><br>
2010-09-16
Två uppgifter i höst: Synpunkter och målbedömningar
Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen ska i höst, utöver rapportering av de
regionala delmålsbedömningarna, även lämna förslag på prioriterade områden där
etappmål och/eller preciseringar behövs.
För Länsstyrelserna gäller alltså två uppgifter angående miljömålen i höst.
1) Deadline 8 oktober - Lämna förslag på prioriterade områden där det behövs
etappmål eller preciseringar. Redovisas via mail till Magnus Eriksson
(magnus.eriksson@lansstyrelsen.se).
2) Deadline 30 november - Rapportering av bedömningar av de regionala delmålen.
Sker på vanligt sätt genom inloggning på miljömålsportalens applikation för
miljömål och indikatorer. (Observera att enbart delmålen ska inrapporteras i
höst - först när de nya bedömningsgrunderna är definerade kommer
miljökvalitetsmålen på nytt bli aktuella för bedömning)
I dokumentet nedan finns mer utförlig information.
<a
href="downloadfile.asp?id=3D9128F965301E7AE2DA3A21B5190AE5&NAME=Info_malbedomnin
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gar_host_2010.doc" target="_blank">Information om målbedömningar och synpunkter
på preciseringar/etappmål</a><br>
2010-09-17
Utvecklingsplan för RUS ht 2010-2011 fastställd
RUS styrgrupp fastställde vid sitt möte den 15 september planen som belyser
utvecklingsbehov för RUS och stöd & samverkan i regionalt miljömålsarbete. En
viktig anledning till planen är att det som står i miljömålspropositionen
behöver tas om hand.
Planen identifierar en mängd uppgifter och under det kommande året kommer dialog
och översyner att ske med planen som utgångspunkt.
Ett förslag till planen var på remiss under sommaren och inkomna synpunkter har
beaktats. Jämfört med förslaget har flertalet punkter konkretsierats i den
slutliga versionen. Nobelmötet i december och miljömålsdagarna 2011 blir viktiga
avstämningstillfällen för arbetet.
<a
href="downloadfile.asp?id=70B4DDBF3FFD51040574A58EAC8A4B52&NAME=Utvecklingsplan_
RUS_100915.pdf" target="_blank">Utvecklingsplan för RUS ht 2010-2011
[pdf]</a><br>
2010-09-17
Arbetet med rekommendationer om nya regionala mål och åtgärder
Här följer underhandsinformation om arbetet med nya rekommendationer om
regionala mål och vägledning i revideringen av mål och åtgärder Den 11 juni
meddelade i "Nytt från RUS" några nya rekommendationer för revidering av
regionala mål, se i slutet. Där framgick också att dessa under hösten kommer att
kompletteras och göras mer fullständiga. Frågan tas också upp i den nu
fastställda utvecklingsplanen för RUS, se egen nyhet. Frågetecken kring arbetet
med nya etappmål nationellt kvarstår, men sedan RUS information i juni har några
rätats ut. I direktivet till Miljömålsberedningen framgår att beredningen till
sin första rapportering den 31 december ska lämna förslag till en handlingsplan
för hur strategier och etappmål bör utvecklas och, om tillräckligt underlag
finns, föreslå etappmål. Denna uppsättning ska ha såväl Miljömålsutredningen som
Miljömålsrådets fördjupade utvärdering 2008 som underlag. Parallellt ska
Naturvårdsverket ta fram förslag till reviderade preciseringar för
miljökvalitetsmålen som en del i den årliga redovisningen för 2011. Förslagen
planeras att behandlas i regeringens budgetproposition hösten 2011. Nuvarande
nationella delmål till 2010 kommer att avföras genom denna proposition.
Sammanfattningsvis kommer alltså förslag till nya etappmål och reviderade
preciseringar att vara tillgängliga under vintern eller våren och fastställas av
regeringen eller riksdagen i slutet av 2011. Hur omfattande och många den första
uppsättningen etappmål blir är okänt. Vilket också framgick i RUS information i
juni gäller att etappmål generellt är tänkta att komma löpande och kopplas till
de strategier beredningen tar fram. Detta innebär att regional revidering
behöver ske mer löpande. Vidare att regeringen fäster vikt vid
miljökvalitetsmålens preciseringar och att dessa tillsammans med det nya
övergripande generationsmålet är minst lika viktiga för det regionala arbetet.
Det enbart är 10 år kvar till 2020 som miljökvalitetsmålen bedöms emot och
etappmål kommer endast tas fram för komplexa områden där t.ex. det finns starka
kopplingar (konflikter/synergier) med andra samhällsmål/problem. Etappmålen har
inte längre ambitionen att vara heltäckande. Preciseringarna lyft i
propositionen fram som centrala för bedömning av måluppfyllelse och för
åtgärdsarbetet. RUS kommer under hösten att arbeta fram förslag till nya
rekommendationer för revidering av mål. Parallellt med detta kommer RUS, efter
önskemål från flera län, att ta fram en vägledning som tar ett mer samlat grepp
om framtagande av regionala mål som åtgärdsplaner, som ett stöd i de regionala
revideringsprocesser, som i stort sett samtliga län planerar. Vid Nobelmötet den
8-9 december kommer denna fråga att tas upp. En mindre tillfällig arbetsgrupp
kommer att formas för uppgiften och i den ser vi gärna även personer utanför RUS
arbetsgrupp som funderat kring dessa frågor. Intresserade som vill delta kan
höra av sig till RUS verksamhetsledare Magnus Eriksson
(magnus.eriksson@lansstyrelsen.se, 023-812 35 eller 073-776 58 69). Denna grupp
kommer då i första att diskutera via e-post och telefon, men kanske också
träffas någon gång under hösten innan Nobelmötet. RUS rekommendation för
revidering av regionala mål (meddelade 11 juni 2010): * Länsstyrelserna
rekommenderas att avvakta revidering av sina regionala mål tills nya nationella
mål kommer. * Länsstyrelserna rekommenderas att, liksom nationellt, tolka det
som att målen till 2010 gäller tills de uppnåtts eller ersätts av nya
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alternativt avförs. Formellt beslut om detta kan fattas av länsstyrelserna om
det bedöms nödvändigt. * Regional anpassning av de nya nationella mål som
antagits under Begränsad klimatpåverkan och även inom energipolitiken kan ske
redan nu och rekommenderas ske i samverkan med arbetet med arbetet med klimatoch energistrategier. * Under hösten kommer dessa rekommendationer att
kompletteras och göras mer fullständiga.
2010-09-20
Möten och nya medarbetare i RUS
Den 30-31 augusti hade RUS arbetsgrupp ett fullspäckat möte på Brännö i
Göteborgs skärgård, se anteckninar (länk nedan). Förutom löpande frågor fanns då
på dagordningen utvecklingsarbete och översyner som planeras till följd av
miljömålspropositionen. Regional medverkan i olika uppgifter som ska hanteras
nationellt är en del i detta, RUS egna frågor en annan, bland annat det nya
åtgärdsuppdraget, men även utveckling av indikatorer.
En slutlig version till utvecklingsplanen för RUS ht 2010-2011 fastställdes
sedan av RUS styrgrupp den 15 september, se anteckningar (länk nedan). För
utvecklingsplanen, se även egen nyhet.
Emilie Vejlens, Länsstyrelsen Gotland, har tillkommit som ny medarbetare i RUS
arbetsgrupp. Emilie kommer att överta ansvaret för vattenfrågor. Vidare har
beslutats att Jonas Gustafsson blir permanent medarbetare i arbetsgruppen med
ansvar för samordning av indikatoruppdateringar och miljömålsportalsfrågor.
Denna uppgift tar han över efter Jan Eckhell som slutar i RUS efter lång och
trogen tjänst. Jonas ska också arbeta med information tillsammans med Elin
Andersson, som kommer tillbaka till RUS nästa år efter sin föräldrarledighet.
RUS styrgrupp har också beslutat att RUS arbetsgrupp kommer att utvidgas med
ytterligare en person med ansvar inom energi och klimat. Denna kommer att
rekryteras under hösten. Ytterligare behov av kompletteringar i arbetsgruppen
kommer att identifieras senare under hösten.
Vid RUS-mötet på Brännö togs en en bild av RUS arbetsgrupp på Brännö brygga
(länk nedan).
<a
href="downloadfile.asp?id=40C0B142B89A8554785C096BE12120C7&NAME=Ant_mote_arbetsg
rupp_100830_100831.pdf" target="_blank">Anteckningar RUS arbetsgrupp 30-31 aug
[pdf]</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=1F41945FAA96527913F230ACD46835EA&NAME=Ant_mote_styrgru
pp_100915_inkl_bilagor.pdf" target="_blank">Anteckningar RUS styrgrupp 15 sep
[pdf]</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=F4769684DEA6BDB85F5E15FDF505A98D&NAME=Stig_Hammarsten_
Branno_33_red.jpg" target="_blank">RUS arbetsgrupp (Fotograf - Stig
Hammarsten)</a><br>
2010-09-30
Förtydligande om uppföljningen av de regionala miljömålen
Några län har påpekat otydligheter i tidigare utskickad information om höstens
målbedömning avseende bedömningen av regionala mål (delmål). Därför ges här
följande kompletteringar till den tidigare informationen:
För mål med målåret 2010 är det måluppfyllelse till 2010 som ska bedömas, det
vill säga precis som tidigare år.
Rund smilis (gubbe) ska användas för mål med målåret 2010. Skälet till detta är
att målåret inte är slut då bedömningen görs.
Information om hur regional målbedömning 2011 ska genomföras ska diskuteras
mellan RUS och Naturvårdsverket och information om detta kommer under hösten.
2010-10-04
Indikatorunderlaget på plats
Nu finns underlaget till höstens indikatoruppdatering att ladda ner från RUS
webbsida. Ni hittar den slutliga listan över vilka indikatorer som ska
uppdateras, underlaget, samt instruktioner på sidan "Aktuell uppdatering".
Vi uppmanar alla att läsa instruktionerna för att minimera korrekturarbetet.
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De län som tidigare har fått besked om sina länsegna indikatorer avvaktar
klartecken från RUS att de tekniska förutsättningarna på indikatorapplikationen
är lösta. Mer information om de länsegna indikatorerna kommer inom kort.
<a
href="downloadfile.asp?id=6831CF4C6D2525AB79B3E81657603853&NAME=Indikatoruppdate
ring_host_2010_Instruktioner.doc" target="_blank">Instruktioner om
indikatoruppdatering hösten 2010</a><br>
2010-10-12
RUS söker energi- och klimatmedarbetare
Till:
Länsstyrelsernas energisamordnarnätverk
RUS kontaktpersoner
f.k. till Miljövårdsdirektörerna
RUS söker en person inom området energi och klimat till RUS arbetsgrupp.
Arbetsuppgifterna är följande:
Indikatoransvar för energiindikatorer och delaktighet i utveckling av
dataförsörjning och statistik tillsammans med nationella myndigheter m.fl. Vara
med och utveckla och delta i RUS åtgärdsuppdrag samt vägledning i första hand
kring klimatmålet Vara en brygga till energisamordnarnätverket och deras
verksamhet.
Sökande måste vara anställd vid en länsstyrelse och bör helst även ingå i
länsstyrelsernas energisamordnarnätverk och främst arbeta med energiuppdraget.
Intresse och kunskaper inom uppföljning och statistik är en fördel, men även en
bredd och ett helhetsperspektiv på energi och klimatfrågorna. Erfarenhet av
miljömålsarbetet är också en fördel.
RUS är länsstyrelsernas samverkansorgan i det regionala miljömålsarbetet. I RUS
arbetsgrupp deltar ett tiotal personer anställda vid någon länsstyrelse med
minst 20 procent av sin arbetstid. RUS har samordnings- och stöduppgifter i hela
miljömålsuppdraget – uppföljning/utvärdering, kommunikation och åtgärdsarbetet,
sistnämnda är ny genom riksdagens senaste miljömålsbeslut. RUS har under flera
år arbetet mycket med utveckling av indikatorer och dataförsörjning inom energioch klimatområdet. Genom rekryteringen av en person till ska detta vidmakthållas
och förstärkas.
God samverkan med länsstyrelsernas energisamordnarnätverk och mellan
länsstyrelsernas miljömåls- och energiuppdrag är av stor vikt. Kontakt mellan
RUS och de tre utsedda pilotlänen är också av betydelse. Rekryteringen syftar
även till att bidra till detta.
Ersättning för arbetstid och resor utgår. Ersättningen är 2 ggr nettolönen. För
detta uppdrag räknar vi med en anställningstid på mellan 20 och 30 procent av en
heltid. Arbetsgivaransvaret och anställningen ligger kvar på din nuvarande
länsstyrelse som också sköter lönesättningen.
Intresseanmälningar/ansökningar skickas till RUS verksamhetsledare Magnus
Eriksson via mejl senast den 2 november (magnus.eriksson@lansstyrelsen.se,
023-812 35). Dessa måste vara förankrade med ansvarig chef vid den sökandes
länsstyrelse.
Frågor kan ställas till Magnus Eriksson eller RUS ordförande Stig Hammarsten
(stig.hammarsten@lansstyrelsen.se).
2010-10-15
Indikatorunderlaget har kompletterats
Indikatorunderlaget uppdaterades 101015 och är nu komplett. Nu finns alltså
underlag för alla de berörda indikatorerna, inkluderande "Nedfall av kväve" och
"Nedfall av svavel".
Dataunderlaget för indikatorerna "Energianvändning" och "Planering av
grönstruktur och vattenområden" har också kompletterats med de senaste
siffrorna, vilka saknades i den första omgången.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html" target="_top">Här hittar du
indikatorunderlaget</a><br>
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2010-10-27
Årets nobelmöte
RUS möte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare hålls den 8-9 december på
hotell Linné i Uppsala. I år blir det ett tvådagarsmöte där dag ett har fokus på
uppföljning & utvärdering och dag två på mål & åtgärder. Upplägget genomsyras av
vad som står i den framtagna utvecklingsplanen för RUS.
Program och anmälningsblankett hittar ni i länkarna nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=C97CFFE5B4249354A03B21745E7F1F70&NAME=Nobelmotet_2010_
anmalan.pdf" target="_blank">Anmälningsblankett</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=C12C1D26172ADAA2D45CEE29E270F4C3&NAME=Nobelmotet_2010_
program.pdf" target="_blank">Program för Nobelmötet 2010</a><br>
2010-11-12
Problem med indikatorn Bensen i luft
Under uppdateringen har det uppstått en del problem med vissa indikatorer. Det
visar sig att indikatorn "Bensen i luft" inte går att nå för att lägga in sin
länskommentar. Man möts istället av ett felmeddelande när man klickar på
indikatorns namn. Mer information kommer när problemet är löst.
En stor mängd av den senaste datan har ej hunnit läggas in i
indikatorapplikationens databas. Detta har medfört att länen ej kunnat se den
senaste statistiken när man klickat på funktionsknappen "Visa". Detta är dock
inget hinder för att lägga in några texter och datan ska vara inlagd till
publicering av indikatorerna.
Förändringar i arbetsuppgifter på Naturvårdsverket har lett till att
Miljömålsportalen i dagarna fått en ny webbredaktör, Åsa Holmberg. Ni vänder er
till Åsa om ni har glömt bort loggin-uppgifter till applikationen.
2010-11-16
Information om Fördjupad utvärdering 2012
I Nytt från RUS den 17 september utlovades mer information om den fördjupade
utvärderingen 2012, FU 2012. Här kommer den.
Den 23 september fick Naturvårdsverket i uppdrag att redovisa en fördjupad
utvärdering av miljökvalitetsmålen den 1 juli 2012 och en utökad årlig
redovisning den 31 mars 2011. Redovisningen i mars 2011, FU del 1, ska innehålla
förslag till reviderade preciseringar för miljökvalitetsmålen, en
slutredovisning av delmålen samt uppföljning av miljökvalitetsmålen utifrån den
nya bedömningsgrunden och de nya förslagen till preciseringar. Rapporteringen i
juli 2012, FU del 2, ska utgöras av en samlad utvärdering av utvecklingen mot
generationsmålet, miljökvalitetsmålen och etappmålen.
Hur länens rapporteringar 2010 tas om hand:
Länens regionala målbedömningar, som rapporteras den 30 november, utgör underlag
till FU del 1 och den sista uppföljningen av de nationella delmålen. De förslag
på prioriterade områden där det behövs etappmål eller preciseringar, som
länsstyrelserna och Skogsstyrelsen lämnade i oktober, utgör också underlag till
FU del 1. Dessa har även delgetts Miljömålsberedningen i deras arbete med att ta
fram förslag till strategier och etappmål. Se RUS sammanställning av dessa
förslag i länkarna nedan, sammanfattning och långsversion. Se även yttrandena i
sin helhet.
Regionala målbedömningar 2011:
Något som inte uttryckligen har framgått i tidigare information, men som är en
logisk följd av denna, är att målbedömningar av nu gällande regionala mål ska
rapporteras in även hösten 2011. Detta har nu klargjorts mellan RUS och
Naturvårdsverket. Länen kommer då också att bedöma miljökvalitetsmålen utifrån
den nya bedömningsgrunden.
Arbetet med FU 2012, del 1:
Arbetet med FU del 1 pågår under hösten och vintern. Naturvårdsverket håller i
en arbetsgrupp bestående en representant för vart och ett av de 16
miljökvalitetsmålen, Riksantikvarieämbetet, Socialstyrelsen,
Miljömålsberedningen och länsstyrelsernas genom RUS. Magnus Eriksson, RUS
verksamhetsledare, representerar länsstyrelserna i denna grupp. FU del 1 kommer
att sändas ut på remiss under våren.
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Arbetet med FU 2012, del 2:
Länsstyrelserna ska, precis som i den fördjupade utvärderingen 2008, rapportera
till FU 2012. Till skillnad mot den tidigare rapporteringen ska länsstyrelserna
denna gång inte föreslå åtgärder, utan utvärdera och analysera det arbete som
sker och gapet till målen. Rapporteringen ska preliminärt lämnas i september
2011. Exakt omfattning är ännu inte fastlagd, men länsstyrelserna bör ha
beredskap för denna rapportering. Naturvårdsverket för nu en dialog med RUS om
beställningen. Utöver rapporteringarna från varje länsstyrelse diskuteras
arbetsgrupper med intresserade länsstyrelser och gemensamma beställningar för
att få svar på svårare och generella frågeställningar. Mer information om länens
del i FU del 2 kommer senare från Naturvårdsverket.
Kopplingen till regionala målrevideringar:
Något högst väsentligt för det regionala arbetet är de nya preciseringar av
miljökvalitetsmålen som nu utarbetas inom ramen för FU del 1. Regionala
anpassningar av nationella mål kommer nämligen som det verkar i hög grad utgöras
av regionala anpassningar av preciseringarna. En utgångspunkt för de nya
preciseringarna är också att de ska vara användbara i det regionala och lokala
arbetet. Regeringen kommer att fastställa preciseringarna, troligen i samband
med budgetpropositionen hösten 2011, men det kan också ske tidigare. I
budgetpropositionen kommer också Miljömålsberedningens förslag till en första
uppsättning etappmål att läggas fast. Även dessa utgör en grund för regionala
anpassningar. Av vad som hittills framgått från Miljömålsberedningen kommer den
första uppsättningen etappmål utgöras av ett begränsat antal etappmål.
Miljömålsberedningen lämnar sin första rapport den 31 december. RUS har dialog
med Miljömålsberedningen och i beredningen deltar även länsrådet Anne-Li
Fiskesjö som länsstyrelsernas representant. RUS har inbjudit till en arbetsgrupp
som nu kommer att ta fram förslag till nya rekommendationer om regionala mål och
vägledning i revideringen av mål och åtgärder (se Nytt från RUS 17 september).
Gruppen lämnar en första rapport på Nobelmötet.
Naturvårdsverkets organisation:
Naturvårdsverkets organisation för miljömålsuppföljningen håller nu på att
formas. Miljömålsrådets kansli benämns nu till dess att den definitiva
organisationen finns på plats i april 2011 för Naturvårdsverkets
samordningsfunktion. En större samverkansgrupp med de 25 nationella
myndigheterna med ansvar i miljömålssystemet, Miljömålsberedningen,
länsstyrelserna och några organisationer, däribland SKL, hade sitt första möte i
september och har ett nytt möte den 1 december. I denna grupp sker avstämning av
främst FU 2012. Länsstyrelserna representeras i samverkansgruppen av Stig
Hammarsten, ordförande i RUS styrgrupp, och Magnus Eriksson, RUS
verksamhetsledare. Skogsstyrelsen representeras av Ulrika Siira. Utöver FU 2012
har Naturvårdsverket fått fler uppdrag inom miljömålsuppdraget som nu håller på
att formas, framför allt att utveckla en plattform för samhällsekonomiska
analyser och att samordna miljöinformationsförsörjningen. RUS följer detta
arbete.
Mer information:
På Miljömålsportalens interna sidor (klicka på ”Om webbplatsen” längst ner på
Miljömålsportalens ingångssida, följ länken, namn: ”Radet”, Lösenord:
”April1999”) finns mer information för den som vill följa arbetet med FU 2012
m.m. För frågor och synpunkter går det bra att kontakta RUS verksamhetsledare
(magnus.eriksson@lansstyrelsen.se, 023-812 35). Vid Nobelmötet för
länsstyrelsernas miljömålssamordnare den 8-9 december kommer flertalet av nämnda
frågor att tas upp. Representanter för Naturvårdsverket och Miljömålsberedningen
delar även där.
<a
href="downloadfile.asp?id=E35757DF86B91998FD9E2A45F780E587&NAME=Reg_prio_miljoma
l_101019.doc" target="_blank">Sammanställning - Långversion (Regionala
prioriteringar av målområden)</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=3A3C20255A4FE8EBCF9FC1D211102295&NAME=Reg_prio_miljoma
l_101019_sammanf.doc" target="_blank">Sammanställning - Sammanfattning &
kortversion</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=F23738FF4BA71CF02A2992987E604C08&NAME=Reg_prio_miljoma
l_101019_yttranden.doc" target="_blank">Samtliga yttranden</a><br>
2010-11-16
Möten i RUS arbetsgrupp och styrgrupp
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RUS styrgrupp har haft möte den 11 november. Då beslutades om RUS rekommendation
till Naturvårdsverket inför deras fördelning av projektmedel för
miljömålsuppföljning m.m. som deras generaldirektör fattar beslut om den 20
januari. Länsstyreler och Skogsstyrelsen har lämnat in 58 ansökningar på närmare
20 miljoner till ramposten som har en budget på 2,5 miljoner.
Vid mötet avhandlades flera andra frågor, bland annat godkände styrgruppen att
RUS tidigare projektledare Harald Arnell ska anlitas för ett uppdrag som handlar
om att utvärdera och dra slutsatser ur tidigare projekt som fått stöd av RUS
eller Miljömålsrådet. Den regionala medverkan i arbetet med fördjupad
utvärdering 2012 diskuterades, liksom förslaget att genomföra ett arrangemang
med miljömålstema vid Almedalsveckan.
Anteckningar från styrgruppens och arbetsgruppens möten finns utlagda på RUS
hemsida, under fliken "Möten". Kommande möte i arbestgruppen är den 25 november
och i stygruppen den 12 januari.
2010-12-13
Försenad publicering av målbedömningar på portalen
Nu är alla regionala uppföljningstexter som länsstyrelser och Skogsstyrelsen
rapporterat in till Naturvårdsverket den 30/11 2010 inne i systemet och RUS
jobbar med att se över texterna.
Vi har utgått från den checklista som finns i lathunden för de regionala sidorna
och tittar bland annat på styckeindelning, textlängd, tydlighet samt att text
och smiley stämmer överrens.
Vi är tacksamma om eventuella ändringar eller kompletteringar av texterna kan
ske så snabbt som möjligt efter att länen fått respons från RUS.
Officiell presentation på portalen sker den 20 december, kl. 13.00 (OBS senare
än planerat!) Vi skulle gärna vilja veta om ni har planerat någon presskonferens
eller utskick av pressmeddelande inför presentationen som nu påverkas av den
senarelagda presentationen. Meddela detta till annemay.ek@naturvardsverket.se
och jonas.m.gustafsson@lansstyrelsen.se.
Tack för hjälpen.
// RUS & NV
2010-12-20
Årets målbedömningar publicerade
Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens regionala miljömålsbedömningar är nu
publicerade på Miljömålsportalen.
Årets publicering skiljer sig från de tidigare då de övergripande
miljökvalitetsmålen inte har följts upp. Detta beror på förändringarna i
miljömålssystemet. De nya bedömningsgrunderna för miljökvalitetsmålen ska
förankras i systemet och kommer att användas för en bedömning av
miljökvalitetsmålen först under 2011.
Det är alltså enbart en publicering av bedömningar av länens regionala delmål
som nu finns på Miljömålsportalen (följ länken nedan).
<a href="http://www.miljomal.se" target="_blank">Miljömålsportalen</a><br>
2010-12-27
Dokumentation från Nobelmötet
Presentationer och grupparbetesanteckningar från Nobelmötet är nu publicerade.
Du hittar all dokumentation från Nobelmötet på undersidan möten/Nobelmötet/2010.
Eller följ länken nedan.
<a href="http://rus.lst.se/2010.html" target="_top">Nobelmötet 2010</a><br>
2010-12-27
Miljömålsdagarna 2011 - Boka in 3-4 maj!
Det är dags att sluta boken om 2010 och se fram emot det år som kommer. En bra
uppstart inför 2011 är att markera datumen för 2011 års miljömålsdagar i
kalendern. Dessa går av stapeln den 3-4 maj i Västerås. Konferensen är som
vanligt ett samarrangemang mellan arrangörslänsstyrelsen (Västmanland) samt RUS
och Naturvårdsverket.
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Miljömålsdagarna är det viktigaste informations- och kommmunikationsforumet för
miljömålssamordnare/miljömålsengagerade vid Länsstyrelser, statliga myndigheter
och andra organsiationer. Förändringarna i miljömålssystemet gör 2011 års
miljömålsdagar extra intressanta. Se till att boka in 3-4 maj redan nu.
Mer information kommer i början av 2011. Gott nytt år!
2011-01-14
RUS har fått nytt namn!
Vid RUS styrgruppsmöte den 12 januari bytte RUS sitt långnamn från Regionalt
UppföjlningsSystem till Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet.
Detta för att få ett namn som beskriver de vidare uppgifter RUS nu har, där även
åtgärdsarbete ingår, men ändå behålla det inarbetade och populära kortnamnet
RUS.
Vid styrgruppsmötet fastställdes också en ny version av dokumentet om RUS roll,
uppgifter och arbetsformer. Vidare diskuterades hur länsstyrelsernas
rapportering till fördjupade utvärderingen 2012 ska gå till.
[Inom kort dyker det nya namnet upp även här på hemsidan.]
<a
href="downloadfile.asp?id=E154C242BD8C91E723ADD89AD0225F79&NAME=Ant_mote_styrgru
pp_110112.pdf" target="_blank">Anteckningar från RUS styrgrupp 12 jan
2011</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=F998C52385F6B125D4C31B433B1363AA&NAME=Ant_mote_styrgru
pp_110112_RUS_roll.doc" target="_blank">Dokument om RUS roll</a><br>
2011-01-18
Senaste från fördjupade utvärderingen och Miljömålsberedningen
RUS informerar fortlöpande om Fördjupade utvärdering 2012 (FU 2012) och annat
som nu sker nationellt och vad det betyder för det regionala arbetet. I Nytt
från RUS den 16 november gavs en samlad information om FU 2012 och det regionala
arbetet. Sedan dess har några saker hänt som RUS vill informera om.
Miljömålsberedningen:
Beredningens första delbetänkande 'SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla
strategier i miljömålssystemet' översändes till Miljödepartementet innan jul. En
tryckt version av betänkandet finns också. Beredningen avser att återkomma
senast den 31 mars 2011 med förslag till vissa etappmål i miljömålssystemet,
enligt tilläggsdirektiv (dir. 2010:135). SOU 2010:101 finns på regeringens
hemsida (Länk längst ner på sidan).
Preciseringarna:
Naturvårdsverket erbjöd i början av december myndigheterna i miljömålssystemet
och övriga i sin samverkansgrupp att ge synpunkter på de preliminära förslag
till preciseringar av miljökvalitetsmålen som tagits fram under hösten. RUS gav
som följd av detta alla länsstyrelser möjlighet att lämna synpunkter, vilket
skedde genom brev till länens RUS-kontakter och miljövårdsdirektörerna. En del
synpunkter kom in. Dessa tillsammans med samlade synpunkter från RUS lämnades
vid årsskiftet till arbetsgruppen för FU 2012, där representanter från
Naturvårdsverket och de målansvariga myndigheterna deltar. Hur synpunkterna tas
om hand återstår att se. RUS deltar i arbetsgruppen för FU 2012. Den 31 mars
lämnar Naturvårdsverket förslag till preciseringar till regeringen, som en del
av FU 2012 del 1. Se RUS och länens synpunkter över preliminäras förslag till
preciseringar (Länk längst ner på sidan).
Regionala målrevideringar:
RUS inleder under vintern arbetet med vägledning och rekommendationer inför
kommande regionala målrevideringar. Här ingår frågan om att anpassa
preciseringarna till regionala mål. Mer information om detta arbetet kommer
senast under februari och dialog kommer att ske med länen under arbetets gång.
FU 2012, del 2:
Uppdraget till länsstyrelsernas rapportering till del 2 av FU 2012, som ska ske
preliminärt i september 2011, håller nu på att formuleras och mer informeras
till länen är att vänta inom kort. I RUS styrgrupp den 12 januari var frågan
uppe för diskussion och Naturvårdsverket hade då också ett preliminärt förslag.
I detta ingår att varje länsstyrelses rapportering ska omfatta tre delar:
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* Underlag till bedömningar av måluppfyllelse genom den årliga uppföljningen av
de regionala målen (ordinarie rapportering)
* Underlag till analyser av synergier och målkonflikter genom en enkät som även
går till de nationella myndigheterna. Frågeunderlaget för denna kommer att
finnas framme i april 2011.
* Underlag om det regionala/lokala åtgärdsarbetet genom ett antal frågor till
länsstyrelserna där RUS föreslås administrera och sammanställa svaren. Inom de
närmsta veckorna kommer en beställning att formuleras.
Länens målbedömningar 2010:
RUS har i uppgift att sammanställa och sammanfatta de målbedömningar som länen
rapporterade den 30 november. Syftet är dels att underlätta för de nationella
målmyndigheterna i deras arbete med de nationella målbedömningarna och dels att
få fram korta regionala sammanfattningstexter till Naturvårdsverkets rapport som
lämnas tillregeringen den 31 mars. RUS har som ett led i detta tagit fram ett
dokument för varje miljökvalitetsmål, där de regionala bedömningarna är
sammanställda målvis. Uppställningen i dessa dokument möjliggör jämförelse
mellan länen och gör det lättare att få en samlad bild. Miljömålsportalen
möjliggör inte en sådan sortering. Klicka på länken nedan för att se
sammanställningarna (Zip-fil - alla måldokument packade i en mapp).
<a
href="downloadfile.asp?id=2996DED8651252BF35B200460474AEA2&NAME=RUS_synpunkter_p
reciseringar_101229.doc" target="_blank">RUS synpunkter på preciseringar
(101229)</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=85A8E8298E394C5DA602B40AE0374490&NAME=RUS_sammanstalln
ing_malbedomningar.zip" target="_blank">Sammanställning av målbedömningar
(Zipfil)</a><br><a href="http://www.regeringen.se/sb/d/12701/a/158287"
target="_blank">Handlingsplan för strategier i miljömålssystemet</a><br>
2011-01-25
Beslut om medel för miljömålsuppföljning
Naturvårdsverket har nu fattat beslut om fördelning av medel för bland annat
miljömålsuppföljning 2011. Beslutet om fördelning inom rampost 5,
länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens regionala organisation, framgår i&nbsp;<a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=ECC6AAB49882DFA300A2F97F5D0C22A7
&amp;NAME=Medel%5FBeslut%5Frampost%5F5%5F2011%2Exls">länkat dokument</a> (ligger
också på Miljömålsportalens arbetswebb). Jämfört med den preliminära budget har
ramposten skurits ner med&nbsp;en miljon kronor, från 13 miljoner till 12
miljoner kronor. Nedskärningen har fördelats över samtliga tre delar som ingår i
ramposten. Från den sökbara delen har ett av de föreslagna projekten fått utgå.
Den nyckelfördelade delen och RUS del har skurits ner 300 000 kr vardera jämfört
med förslaget innan beskedet om slutlig budget. Nedskärningen på&nbsp;en miljon
kronor beror på att Naturvårdsverkets anslagspost blev mindre än väntat, ett
besked som kom med deras regleringsbrev strax innan jul. Naturvårdsverket
återkommer med mer information om rekvirering av medlen med mera.<br />
RUS rekommendation till Naturvårdsverket för den sökbara delen&nbsp;<a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=415F48FAA9B1D4AF3FCDB7ACC71EFA2F
&amp;NAME=Medel%5FMiljomalsmedel%5FRUS%5Fprioforslag%5F101111%2Edoc">biläggs
också</a>. Där framgår RUS bedömningar för samtliga projekt. För frågor,
kontakta Naturvårdsverkets handläggare Lena Nerkegård (<a href="mailto:
lena.nerkegard@naturvardsverket.se">lena.nerkegard@naturvardsverket.se</a>,
010-698 14 01) eller Magnus Eriksson, RUS (<a href="mailto:
magnus.eriksson@lansstyrelsen.se">magnus.eriksson@lansstyrelsen.se</a>, 023-812
35)
<a
href="downloadfile.asp?id=ECC6AAB49882DFA300A2F97F5D0C22A7&NAME=Medel_Beslut_ram
post_5_2011.xls" target="_blank">Naturvårdsverkets beslut om rampost 5</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=415F48FAA9B1D4AF3FCDB7ACC71EFA2F&NAME=Medel_Miljomalsm
edel_RUS_prioforslag_101111.doc" target="_blank">RUS prioriteringsförslag om
miljömålsmedel</a><br>
2011-02-08
Mötesanteckningar från RUS arbetsgrupp
RUS arbetsgrupp hade en omfattande dagordning vid mötet den 4 februari, och lika
omfattande blev därmed mötesanteckningarna.&nbsp;
<p>Mötesanteckningarna ger en god överblick om vad som händer i
miljömåls-Sverige för tillfället. En sammanfattning om vilka beslut&nbsp;som
fattats av arbetsgruppen finns på de två första sidorna&nbsp;i
mötesanteckningarna.
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<a href="http://rus.lst.se/motenprotokoll.html"
target="_top">/motenprotokoll.html</a><br>
2011-02-15
Tillfälligt stopp för länsegna indikatorer
RUS har efter samtal med Naturvårdsverket beslutat att för tillfälligtvis inte
fortsätta introduktionen av länsegna indikatorer. Bakgrunden är dels
Miljömålsportalens tekniska begränsning vad gäller enheter för nya indikatorer.
En annan orsak är att det just nu anses ta för mycket tid att arbeta in länsegna
indikatorer sett till allt annat pågående arbete. Dessutom kan det finnas skäl
att invänta nya preciseringar och etappmål innan introduktionen av länegna
indikatorer fortsätter.
<p>Arbete&nbsp;pågår för att lösa problemet med de tekniska begränsningar. RUS
återkommer med mer information när det kan bli aktuellt att åter öppna upp
Miljömålsportalen för fler länsegna indikatorer.
2011-02-15
Nytt år, ny vår, ny indikatoruppdatering
Just nu genomgår miljömålssystemet en förändringsprocess. I detta ingår att
indikatorerna ska ses över och kanske även att rutiner för
indikatoruppdateringar i framtiden kan komma att förändras. Om detta liksom
andra förändringar informerar RUS löpande. Våren 2011 sker dock
indikatoruppdateringen precis som vanligt. Indikatoruppdateringen ger underlag
till kommande målbedömningar. I vår uppdateras&nbsp;närmare 50 indikatorer. Den
preliminära listan över de indikatorer som ska uppdateras&nbsp;i vår finns
länkad här.
<p><strong>Tidplan</strong> för vårens indikatoruppdatering<br />
15 februari: Första informationen till län och nationella myndigheter om vårens
indikatoruppdatering.<br />
22 mars: Slutlig lista över vilka indikatorer som uppdateras i vår.<br />
8 april: Malltexter och dataunderlag blir tillgängligt på RUS webbsida. (Där
kommer också en lathund samt ytterligare information om uppdateringen att
finnas.)<br />
15 maj: Slutdatum för länsstyrelserna att lägga in uppdaterade indikatortexter i
Miljömålsportalens indikatorapplikation.<br />
15 maj-1 juni: Indikatortexterna granskas av RUS.<br />
5 juni: De uppdaterade indikatorerna publiceras på Miljömålsportalen<br />
Undantaget i tidsplanen är luftutsläppsindikatorerna vars underlag läggs ut på
RUS hemsida så snart de finns tillgängliga, troligtvis den 5 maj. Anledningen
till detta är att det pågår en retroaktiv uppdatering som ska ta hänsyn till de
metodförbättringar som skett de senaste åren. Påminnelse om dessa indikatorer
kommer via mailutskick.
<p>Inom kort kommer ytterligare information om vårens indikatoruppdatering att
finnas här på RUS webbsida under fliken "indikatorer".
<p><strong>Frågor</strong> om indikatorer ställs till RUS indikatorsamordnare,
Jonas Gustafsson: 040-252118, <a
href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#106;&#111;&#110;&#97;&#115;&#46;
&#109;&#46;&#103;&#117;&#115;&#116;&#97;&#102;&#115;&#115;&#111;&#110;&#64;&#108
;&#97;&#110;&#115;&#115;&#116;&#121;&#114;&#101;&#108;&#115;&#101;&#110;&#46;&#1
15;&#101;">jonas.m.gustafsson@lansstyrelsen.se</a>
<a
href="downloadfile.asp?id=0D82CE07C29BF178A4F785D5A5615591&NAME=Indikatorer_2011
_var_prelim.xls" target="_blank">Indikatorer våren 2011 (Preliminär
lista)</a><br>
2011-02-22
Miljömålsdagarna den 3-4 maj i Västerås
Miljömålsdagarna, som är ett årligt återkommande arrangemang sedan 2003, är det
viktigaste informations- och kommmunikationsforumet för länsstyrelser,
nationella myndigheter och andra organisationer som arbetar i
miljömålssystemet.&nbsp;&nbsp;
<p>Förändringarna i miljömålssystemet gör 2011 års miljömålsdagar extra
intressanta. Bland medverkande märks bl.a:
<li>Åsa-Britt Karlsson, statssekretere i Miljödepartementet
<li>Maria Ågren, gd Naturvårdsverket&nbsp;
<li>Björn Risinger, organisatör och blivande chef för nya Havs- och
vattenmyndigheten
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<li>Miljömålsberedningen: flera av beredningens ledamöter och sakkunniga samt
huvudsekreterare
<li>Ingemar Skogö, landshövding i Västmanlands län</li>
<p>Programmet innehåller också teman om generationsmålet, fördjupningar av några
viktiga ämnen i fokus, presentation av myndigheter och organisationer i
miljömålssystemet och en workshop om fördjupad utvärdering m.m.&nbsp;&nbsp;
<p>Målgrupper är miljömålssamordnare och andra miljömålsengagerade men även
chefer med ansvar för miljömålsuppdraget. Konferensen är ett samarrangemang
mellan arrangörslänsstyrelsen (Västmanland) samt RUS och Naturvårdsverket.
<p>Boka in den 3-4 maj. Fullständigt program med information för anmälan kommer
senast den 17 mars.&nbsp;&nbsp;
<p>Välkommen!
2011-03-02
Ny kontaktlista - för NV:s miljömålare
Ni vet väl om att RUS administrerar kontaktlistor för miljömålarna på
länsstyrelserna, på Skogsstyrelsen, RUS styrgrupp och arbetsgrupp? Nu finns en
ny för miljömålssamordnare på Naturvårdsverket.
<a href="http://rus.lst.se/kontakt.html" target="_top">/kontakt.html</a><br>
2011-03-22
Miljömålsdagarna 2011 Program och anmälan
Välkommen till Miljömålsdagarna i Västerås 3-4 maj 2011!
<p>Miljömålsdagarna är den viktigaste mötesplatsen för myndigheter och andra
aktörer som arbetar med de svenska miljömålen och är engagerade inom
miljömålssystemet. Miljömålsdagarna riktar sig till miljömålssamordnare och
ansvariga vid länsstyrelser, nationella myndihgeter och intresseorganisationer.
Miljömålsdagarna 2011 arrangeras av Länsstyrelsen Västmanland, RUS (Regional
Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och Naturvårdsverket.
<p><a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=9EF773DEE49CF75E61F936DE17BDB683
&amp;NAME=Miljomalsdagarna%5F2011%5Fprogram%5Fkompr%2Epdf">Programmet</a>&nbsp;f
ör dagarna&nbsp;speglar den förändring som nu sker i miljömålssystemet och flera
personer och organisationer med nyckelfunktion ges här möjlighet att förmedla
sin bild av det nya systemet och arbetet för att nå miljömålen. Hoppas att ni
finner programmet intressant och anmäler er till detta tillfälle! Organisationer
och personer som är nya i miljömålssystemet hälsas särskilt välkomna! Vi vill
även be er att inom er organisation sprida denna inbjudan vidare till de
personer ni anser vara berörda och bör få inbjudan.
<p><a href="http://eventus.trippus.se/kongress_deltagare">Länk till
anmälan</a>&nbsp;samt uppgifter om kontaktpersoner finns i programmet.
Programmet &nbsp;kommer även att finnas tillgängligt på&nbsp;<a
href="http://www.miljomal.se/">Miljömålsportalen</a>. <strong>Sista
anmälningsdagen är den 15 april.</strong>
<p>Pris per person<br />
2 konferensdagar: 1 600 kr, 1 konferensdag: 1 300 kr. Konferensmiddag 3 maj: 600
kr.
<p>För övernattning finns två alternativ
<p>Best Western Hotel Esplanade: enkelrum 2 nätter 2 150 kr, delat dubbelrum 1
300 kr. First Hotel Plaza: enkelrum 2 nätter 2 300 kr, delat dubbelrum 1 350 kr.
Priser exkl moms. Betalning mot faktura.
<p>Observera att utflykterna är på tisdagen. (Olika uppgifter anges tyvärrr i
programmet)
<a href="http://eventus.trippus.se/kongress_deltagare" target="_blank">Besökare
(ej medverkande/föreläsare) anmäler sig här</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=9EF773DEE49CF75E61F936DE17BDB683&NAME=Miljomalsdagarna
_2011_program_kompr.pdf" target="_blank">Program för miljömålsdagarna
2011</a><br>
2011-03-31
Miljömålsberedningens delbetänkande publicerat
Nu finns Miljömålsberedningens delbetänkande Förslag till etappmål i
miljömålssystemet (SOU 2011:34) på regeringens hemsida, se länk.
<a href="http://Nu finns Miljömålsberedningens delbetänkande Etappmål i
miljömålssystemet (SOU 2011:34) på regeringens hemsida" target="_blank">Länk
till delbetänkande på regeringens hemsida</a><br>
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2011-04-01
Indikatoruppdatering
Nu finns information om vårens indikatoruppdatering att läsa på RUS webbsida om
indikatorer. Listan över vilka indikatorer som ska uppdateras hittas även <a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=84AFC86958AC4A67EEF29BAB40D18ABD
&amp;NAME=Indikatorer%5F2011%5Fvar%5Flansstyrelserna.xls">här (excelfil)</a>.
<p>Underlaget (med undantag för några luftutsläppsindikatorerna) läggs ut den 15
april. I vår kommer dock inte indikatorapplikationen att öppna för
länsstyrelserna förrän 2 maj. Detta beror på att Naturvårdsverket uppdaterar
sitt webbpubliceringsverktyg, vilket omöjliggör arbete i applikationen.
<p>Läs mer om vårens indikatoruppdatering på sidan <a
href="http://www.rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html">indikatorer/aktuell
uppdatering</a>.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html" target="_top">Aktuell
uppdatering</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=84AFC86958AC4A67EEF29BAB40D18ABD&NAME=Indikatorer_2011
_var_lansstyrelserna.xls" target="_blank">Lista över indikatorer som uppdateras
våren 2011</a><br>
2011-04-04
Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte
Nu finns minnesanteckningar utlagda från arbetsgruppens senaste möte, 21 mars.
<p>Anteckningar från alla RUS möten (styrgrupp och arbetsgrupp) läggs ut här på
webbsidan. De hittas under fliken "möten".
<a
href="downloadfile.asp?id=7CE238EABAB1D04665218EEA1DBF108C&NAME=Ant_mote_arbetsg
r_110321.doc" target="_blank">Minnesanteckningar från arbetsgruppens möte 21
mars</a><br>
2011-04-13
Miljömålsdagarna - Sista dagarna för anmälan
Den 3-4 maj går miljömålsdagarna av stapeln i Västerås. <strong>Sista dagen att
anmäla sig är den 15 april</strong>.
<p><a href="http://www.rus.lst.se/nyheter.html?id=313">Läs mer om
miljömålsdagarna här</a>.
<a
href="downloadfile.asp?id=9EF773DEE49CF75E61F936DE17BDB683&NAME=Miljomalsdagarna
_2011_program_kompr.pdf" target="_blank">Miljömålsdagarna 2011 - Program och
anmälan</a><br>
2011-04-18
Minnesanteckningar från styrgruppens möte
Nu finns minnesanteckningar från styrgruppens senaste möte, 12 april, utlagda på
webbsidan.
<a
href="downloadfile.asp?id=A80AB544E70DD0682ADF08C914C1F9C2&NAME=Ant_mote_styrgru
pp_110412.doc" target="_blank">Minnesanteckningar från styrgruppens möte 12
april</a><br>
2011-04-21
Det senaste från fördjupad utvärdering och Miljömålsberedningen
RUS informerar fortlöpande om Fördjupad utvärdering 2012 (FU 2012),
Miljömålsberedningen och annat som sker nationellt och vad det betyder för det
regionala arbetet. I Nytt från RUS 16 november 2010 och 18 januari 2011 gavs
samlad information och här kommer ytterligare en omgång samlad information.
I&nbsp;Nytt från RUS kommer dessutom information om planerad indikatoröversyn
och regionala revideringar av mål och åtgärdsprogram. Aktuell information finns
också i anteckningar från RUS styr- och arbetsgrupp som finns på RUS webbplats.
<p>Läs mycket mer om detta i länken nedan (pdf)
<a
href="downloadfile.asp?id=CBBDFA9DEBDB5B2834FFB49F4DB56850&NAME=FU2012_nytt_fran
_rus_20110420.pdf" target="_blank">FU2012_nytt_fran_rus_20110420.pdf</a><br>
2011-04-18
Indikatorunderlag publicerat
Nu finns den första omgången av indikatorunderlag utlagd här på webbsidan.
Underlaget hittas på sidan <a
href="http://www.rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html">indikatorer/aktuell
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uppdatering</a>.
<p>På grund av förseningar är inte alla underlag publicerade ännu.&nbsp;Här är
vad som gäller för resterande indikatorer...
<p>Följande indikatorer läggs ut så snart försenat material inkommit och
bearbetats:
<ul>
<li>Anlagda våtmarker
<li>Begränsat näringsläckage - Fånggrödor
<li>Ekologisk animalieproduktion
<li>Energianvändning
<li>Hushållsavfall
<li>Skydd av våtmarker
<li>Skyddade fjällmiljöer
<li>Skyddade sjöar och vattendrag
<li>Vindkraftsel </li>
</ul>
<p>Följande indikatorer återkommer i slutet av sommaren på grund av kraftigt
försenat underlag:&nbsp;
<ul>
<li>Ammoniakutsläpp
<li>Klimatpåverkande utsläpp
<li>Kväveoxidutsläpp
<li>Svaveldioxidutsläpp
<li>Utsläpp av flyktiga organiska ämnen
<li>Utsläpp av PM2,5 </li>
</ul>
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html" target="_top">Indikatorer Aktuell uppdatering</a><br>
2011-09-23
Mycket på RUS agenda - läs de senaste mötesprotokollen
RUS arbetsgrupp och RUS styrgrupp har haft möten nu i september, och det var
många saker att avhandla.
<p>Punkter som diskuterats är till stor del samma som är högaktuella för
länen,&nbsp;till exempel höstens miljömålsbedömningar, fördjupad utvärdering,
indikatoruppdatering och indikatoröversynen. Även RUS roll i&nbsp;beredningen av
projektmedelsansökningar (Naturvårdsverket), utvärdering av gamla RUS-projekt
och beslut om finansiering av några nya.
<p>På kommunikationssidan dryftas kommunikationsstrategi för RUS,&nbsp;ny
hemsida och sharepoint, distansmötesteknik, utvärdering och planering av
Miljömålsdagarna, Nobelmötet, etc.
<p>Läs minnesanteckningar under fliken Möten. (länkar nedan)
<a href="http://rus.lst.se/russtyrgrupp1.html"
target="_top">/russtyrgrupp1.html</a><br><a
href="http://rus.lst.se/motenprotokoll.html"
target="_top">/motenprotokoll.html</a><br>
2011-09-23
Nya i både styrgrupp och arbetsgrupp
Flera nya ledamöter hälsas&nbsp;välkomna i RUS! Senast Manuela Notter och
Lennart Sorby i RUS styrgrupp, samt Frida Torbäck i RUS arbetsgrupp.
<p>Se under Kontaktlistor vilka som deltar i styrgruppen respektive
arbetsgruppen, och vilka organisationer de representerar. Här finns även
kontaktlistor för miljömålshandläggare på länsstyrelser och Skogsstyrelsen, samt
kontaktlista för Naturvårdsverkets samordningsfunktion.
<a href="http://rus.lst.se/kontakt.html" target="_top">/kontakt.html</a><br>
2011-09-29
Uppdatering av indikatorer blir försenad
Uppdateringen av indikatorer för länen kommer att senareläggas några dagar på
grund av byte av driftleverantör på Naturvårdsverkets webb och även för
Miljömålsportalen. Detta kommer att innebära att indikatorapplikationen kommer
att vara stängd för länsstyrelsernas inrapportering av indikatortexter fram till
och med den 10 oktober. Malltexter och dataunderlag kommer att läggas upp på RUS
hemsida samma dag som indikatorapplikationen öppnar.&nbsp; <strong>Lösenorden
för länen är desamma som tidigare på indikatorapplikationen, men fungerar inte
förrän applikationen öppnar den 10 oktober.</strong>
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<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_top">/aktuelluppdatering3.html</a><br>
2011-10-04
Naturvårdsverkets anvisningar till årlig rapportering 30/11
De regionala myndigheterna ska varje år rapportera en uppföljning av de
regionala miljömålen till Naturvårdsverket. Länsstyrelserna och Skogsstyrelsen
rapporterar genom att uppdatera sina regionala sidor på Miljömålsportalen senast
30 november 2011.
<p>Naturvårdsverket har nu lämnat ut anvisningar, förklaring till anvisning samt
en lathund för hur rapporteringen sker på webben. Se länk nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=A1A7FF3B5160ECF3F0701DD22ABE910D&NAME=miljomalsbedomni
ngar_2011_arlig rapportering_brevNV.pdf"
target="_blank">miljomalsbedomningar_2011_arlig rapportering_brevNV.pdf</a><br>
2011-10-10
Indikatorunderlag tillgängligt
Underlag för uppdatering av indikatorer under hösten 2011 är nu tillgängligt på
RUS hemsida. Observera att alla diagram i indikatorapplikationen ännu inte är
uppdaterade och att arbete med detta pågår. Kom även ihåg att läsa texterna
Information om indikatorn, detta är till exempel särskilt viktigt för
utsläppsindikatorerna där det skett stora metod- och kvalitetsförbättringar.
<p>Indikatorapplikationen har öppnat för länens inrapportering av indikatorer
och kommer att vara öppen fram till och med den&nbsp;11 november.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_top">/aktuelluppdatering3.html</a><br>
2011-10-12
Ny data för luftutsläpp är publicerad i databasen
Nu är 2009 års statistik inlagda i den <a
href="http://www.rus.lst.se/utslappsdata1.html" target="_self">nationella
databasen för luftutsläpp</a>. Här är det&nbsp;möjligt att på flera sätt
illustrera&nbsp;uppgifter på läns- och kommunnivå om luftföroreningar och
växthusgaser: 1) På karta 2) Som nedladdningsbara excelfiler, och 3) I enkla
diagram (enbart på länsnivå och för hela landet)
<p>Utöver en metod- och kvalitetsbeskrivningen finns även hjälptexter till
databasen i användarmanualen "Om uppföljning av mål och utsläpp per invånare",
samt i "Info och tips för kommunala klimat- och energihandläggare".&nbsp;
<p>Observera att metoden för statistiken är förbättrad, samt korrigerad bakåt i
tiden, så därför kan siffrorna diffa en del från tidigare år. Har ni funderingar
så kontakta&nbsp;<a href="http://www.rus.lst.se/rusprojektgrupp.html">Birgit
Nielsen</a> som är kontaktperson för denna statistik i RUS.
<p>Sprid gärna denna information vidare och gör länkar till databasen.
2011-10-24
Miljömålsportalen uppdateras 24-25 oktober
Den 24-25 oktober kommer miljömålsportalen att stängas ner på grund av
uppdatering. Det kommer att fungera att läsa innehållet i portalen, men inte att
redigera.
2011-11-04
Varmt välkomna till Uppsala för Nobelmötet 2011
Den 14-15 december är det dags för RUS årliga möte för miljömålssamordnare, det
så kallade Nobelmötet.
<p>Nu är programmet färdigt, och det är späckat med nyttig information och tid
för erfarenhetsutbyte. Se programmet samt anmälningsformulär för möte, hotell
och middag&nbsp;i länkarna nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=658980EC1654E7B208A2EE28D5C28751&NAME=nobelmotet_rus_2
011.pdf" target="_blank">nobelmotet_rus_2011.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=171F4D9C75F1356DC6094516BD9BA1DF&NAME=Anmälan
Nobelmötet 2011.pdf" target="_blank">Anmälan Nobelmötet 2011.pdf</a><br>
2011-11-24
OK att använda smilisar vid bedömning av gamla regionala miljömål
Naturvårdsverket har godkänt att länsstyrelsen och skogsstyrelsen
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kan&nbsp;använda smilisar för bedömningen av de gamla regionala miljömål som
just nu ska slutbedömas för måluppfyllelse.&nbsp;
2011-11-27
Styrgruppens möte 16 november
RUS styrgrupp hade möte den 16 november. Här är minnesanteckningarna.
<a href="http://rus.lst.se/russtyrgrupp1.html"
target="_top">/russtyrgrupp1.html</a><br>
2011-12-01
Indikatorer publiceras först den 2 december
På grund av försenade tidsplaner kommer publiceringen av de uppdaterade
indikatorerna att dröja till eftermiddagen den 2 december.
2011-12-01
"Frågor och svar" till er hjälp
Kom ihåg att Naturvårdsverkets sida för "Frågor och svar" finns
på&nbsp;arbetswebben som hjälp på vägen vid olika funderingar i arbetet med
inrapportering av målbedömningarna.
<a
href="http://www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb/Arlig-uppfoljning--de-Fa
cto/Fragor-och-svar-/" target="_blank">Frågor och svar (inloggning
Arbetswebb)</a><br>
2011-12-01
Kom ihåg din anmälan till Nobelmötet
Årets Nobelmöte går av stapeln den 14-15 december i Uppsala. Vi vill ha din
anmälan senast den 5 december.
<a href="http://rus.lst.se/nobelmotet2011.html"
target="_top">/nobelmotet2011.html</a><br>
2011-12-07
Minnes från RUS arbetsgruppsmöte
RUS projektgrupp hade möte via Lync den 6 december. Minnesanteckningarna hittas
som vanligt under fliken Möten/RUS arbetsgrupp.
<a href="http://rus.lst.se/motenprotokoll.html"
target="_top">/motenprotokoll.html</a><br>
2011-12-12
Här kommer underlag inför Nobelmötet 14-15 december
Välkommen till Nobelmötet 2011 i Uppsala!
<p>Till mötet finns nu&nbsp;underlag i form av deltagarlista, frågor och
underlag till gruppdiskussioner, samt gruppindelning.
<p>Dessutom länkar till (extraläsning för er som vill):<br />
- Länens svar 1 juni angående regionala revideringar (till gruppdiskussion dag 1
fm) och <br />
- Dokumentation från Regionalt och lokalt temamöte FU 2012 den 8 november (till
gruppdiskussion dag 1 em)
<a href="http://rus.lst.se/nobelmotet2011.html"
target="_top">/nobelmotet2011.html</a><br>
2011-12-12
Miljömålsbedömningen avslutad - nu textgranskning innan publicering 15/12
Nu ska alla län ha rapporterat in sina uppföljningstexter på miljömålsportalen.
<p>Anna Grude, Frida Torbäck och Annemay Ek granskar nu de texter&nbsp;som har
kommit in. De kommer främst titta på: 1. Att varje län har valt en Smiley och
skriver rätt bedömningsmening som hör till aktuell Smiley. 2. att pufftexten ser
OK ut och inte har blivit avklippt 3. Att alla län har texter för alla mål. 4.
Skriva ut förkortningar och förenkla krångliga ord.
<p>De&nbsp;kommer att försöka återkoppla till alla län om de ändringar som
behövs göras innan publicering 15/12. Kontakta Annemay Ek 010-698 13 90 eller <a
href="mailto:annemay.ek@naturvardsverket.se">annemay.ek@naturvardsverket.se</a>
om ni har några frågor om granskningen.
2011-12-12
Sida 64

nyheter.txt
Omfattande utvärdering av miljömålsprojekt utförd
Sedan miljömålsarbetet började i Sverige så har ett stort antal projekt
genomförts för att&nbsp;utveckla arbetet med uppföljning av målen dataförsörjning, indikatorer, etc. Även andra projekt, till exempel metoder,
verktyg i åtgärdsarbetet eller kommunikation har genomförts.
<p>En projektöversikt och projektsammanfattningar med utvärdering har nu
sammanställts för utvecklingsprojekt genomförda under åren 2002-2011. Se länk
nedan till sidan Projekt/Genomförda projekt.
<p>Resultatet och slutsatserna av projektutvärderingen kommer att presenteras av
Harald Arnell under Nobelmötet 2011. Observera att dessa projektsammanfattningar
ska publiceras på RUS nya hemsida i årsskiftet 2011/2012 och då kompletteras med
en bra sökfunktion samt länkar till alla projektrapporter.&nbsp;
<a href="http://rus.lst.se/genomfordaprojekt.html"
target="_top">/genomfordaprojekt.html</a><br>
2012-01-09
"Så mycket bättre" - ett seminarium om infrastrukturplanering & miljömål
RUS bjuder in till en heldag om infrastrukturplaneringens betydelse för
miljömålen, och miljömålens roll i infrastrukturplaneringen.
<p>Olika utvärderingar visar att miljömålen inte lämnat några djupare spår i de
senaste infrastrukturplanerna för 2010-2021. En ny planeringsprocess för
transportsystemet öppnar för åtgärder som bättre kan bidra till miljömålen.
Finns förutsättningarna för att detta ska fungera, och hur kan man arbeta i
processen för att öka chanserna att det blir på det sättet?
<p>Seminariet är en av del RUS uppdrag när det gäller erfarenhetsutbyte kring
åtgärder inom transportsystemet.
<a
href="downloadfile.asp?id=86EFABFBDD39B8F0FFCD352FCE336B7F&NAME=inbjudan_nya_inf
rastrukturprocessen_o_miljomalen.pdf"
target="_blank">inbjudan_nya_infrastrukturprocessen_o_miljomalen.pdf</a><br>
2011-04-21
Indikatoröversyn - Passa på att tycka till
Under året kommer det gemensamma indikatorsystemet att ses över för att täcka de
behov som förändringarna i miljömålssystemet innebär. De nya preciseringarna ska
kunna följas upp, liksom generationsmålet och etappmål.
<p>Indikatoröversynen är ett arbete som kommer att ske i samarbete mellan
nationellt och regionalt ansvariga myndigheter. Det ska också samordnas med
Naturvårdsverkets uppdrag att samordna miljöinformationsförsörjning.
<p>RUS har som underlag för arbetet tagit fram en arbetsversion av en ny
bristanalys. Denna behandlar såväl indikatorer, dataflöden som datasamordning
och samverkan med andra myndigheter. Parallellt gör RUS tidigare samordnare
Harald Arnell en genomgång av alla utvecklingsprojekt som genomförts inom
miljömålsuppföljningen. Resultatet kommer att vara ett viktigt underlag i det
fortsatta arbetet.
<p>Naturvårdsverket har samtidigt bett nationellt målansvariga myndigheter att
se över indikatorbehovet och tanken är att i slutet av året enas om en gemensam
bristanalys. Den 16 maj diskuterar detta vid ett möte mellan RUS arbetsgrupp,
Naturvårdsverket och nationellt målansvariga.
<p>RUS vill nu ge länsstyrelserna och Skogsstyrelsen möjlighet att lämna
synpunkter över indikatorerna. Vilka brister finns i nuvarande indikatorer och
vilka kan utgå? Vilka nya indikatorer skulle behövas? Synpunkter mottas löpande
under året, men helst innan höstterminen. <strong>Synpunkterna lämnas till
ansvarig för respektive utvecklingsområde och miljökvalitetsmål i RUS
arbetsgrupp.</strong> I bristanalysens inledning framgår vem som ansvarar för
vad.
<p><strong>RUS önskar dessutom att samordnarna på respektive länsstyrelse om
möjligt ber sakområdesansvariga som uppdaterar texterna till vårens indikatorer
att svara på frågor om de indikatorer som är aktuella för uppdatering:<br />
</strong>1. Är indikatorn bra/inte bra (om inte, motivera svaret)?<br />
2. Har du något förslag på förändring/förbättring av indikatorn?<br />
3. Vet du om och var det finns underlag för en sådan förändring?
<p>(Det kan vara bra att veta att man rent tekniskt bara kan ha fem
presentationsvariabler på miljömålsportalen, t.ex. är det inte möjligt att ha
fler än fem utsläppskällor i ett stapeldiagram.)
<p><strong>Svar på detta skickas i så fall samlat till Birgit Nielsen i RUS
arbetsgrupp</strong> (birgit.nielsen@lansstyrelsen.se) <strong>efter vårens
indikatoruppdatering</strong>.
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<p>Vid miljömålsdagarnas workshop om indikatorer finns också möjlighet att lämna
synpunkter.
<a href="http://rus.lst.se/indikatorer.html" target="_top">Här hittar du RUS
bristanalys av indikatorsystemet (arbetsversion)</a><br>
2011-04-21
Inför de regionala revideringarna – RUS önskar svar på frågor, synpunkter och
dokument från länen!
RUS har nu påbörjat framtagande av rekommendationer för regional anpassning av
miljömål. I arbetet ingår även att utveckla vägledning och erfarenhetsutbyte i
länens arbete med revideringar av mål och åtgärdsprogram. RUS styrgrupp har
ställt sig bakom ett förslag till upplägg den 12 april. Som ett led i detta
arbete önskar RUS nu till den 1 juni svar på några frågor, synpunkter över tänkt
upplägg och några exempel på dokument från länen för de som vill dela med sig av
dessa, se vidare bilagt brev.
<p><a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=F3B7F5F25780C0EC7278B3DA2DC7D91E
&amp;NAME=Reg%5Frev%5FFragor%5Fom%5Fregionala+revideringar%5F110421%2Edoc">RUS
brev med förslag till upplägg för arbetet och önskemål om svar, synpunkter och
exempel på dokument från länen</a>
<p>För mer utförlig beskrivning av upplägget hänvisas till underlag för <a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=BCCD590B9619FD57E2EBA22B08E2146C
&amp;NAME=Underlag%5FGrupp2%5FRevidering%5Fav%5Fregionala%5Fmiljomal%2Edoc">milj
ömålsdagarnas workshop</a>, samt&nbsp;<a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=2119DBE20F9F0E6A4A48E04D96E610CF
&amp;NAME=Reg%5Frev%5FAnt%5Fmote%5F110315%5FGbg%2Edoc">anteckningar</a> från
och&nbsp;<a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=8EBD08CA3CCD79CF2EE114FDED055768
&amp;NAME=Reg%5Frev%5FUnderlag%5Fmote%5Freg%5Frev%5F110315%5FGbg%2Edoc">underlag
</a>&nbsp;till mötet med referensgruppen för regionala revideringar i Göteborg
15 mars.
2011-04-29
Underlag till gruppdiskussioner på Miljömålsdagarna
Här finns underlagen till gruppdiskussionerna på miljömålsdagarna i Västerås 3-4
maj.
<p><a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=BC25B096C2E79059E9AB0B78DBD51F88
&amp;NAME=Underlag%5FGrupp1%5FGenerationsmalet%5Funderlag%2Edoc">Grupp 1.
Generationsmålet</a>
<p><a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=BCCD590B9619FD57E2EBA22B08E2146C
&amp;NAME=Underlag%5FGrupp2%5FRevidering%5Fav%5Fregionala%5Fmiljomal%2Edoc">Grup
p 2. Revidering av regionala miljpömål</a>
<p><a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=E9379F0D37F236879267744E9B6F104F
&amp;NAME=Underlag%5FGrupp3%5FFordjupade%5Futvarderingen%2Edoc">Grupp 3.
Fördjupade utvärderingen</a>
<p><a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=B0E874C3ED8636AF5AA955C327D450B7
&amp;NAME=Underlag%5FGrupp4%5FMiljoinformationsforsorjning%5Foch%5Findikatorutve
ckling%2Edoc">Grupp 4. Miljöinformationsförsörjning och indikatorutveckling</a>
<p><a
href="http://www.rus.lst.se/downloadfile.asp?id=EF8973886C65D173233B28A17E90AF58
&amp;NAME=Underlag%5FGrupp5%5FMiljomal%5Foch%5Fregional%5Ftillvaxt%2Edoc">Grupp
5. Miljömål och regional tillväxt</a>
2011-05-05
Indikatorapplikationen öppen för uppdatering
Indikatorapplikationen är nu öppen. Det innebär att
länsstyrelserna&nbsp;kan&nbsp;lägga in de länsspecifika kommentarstexter som man
har i uppdrag att producera.
<p>RUS har publicerat underlaget till ett antal av de indikatorer som var
tilltänkta för uppdatering i vår (se&nbsp;sidan <a
href="http://www.rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html">/indikatorer/aktuell
uppdatering</a>, där hittas även tidplanen)&nbsp;Underlag till&nbsp;resterande
Sida 66

nyheter.txt
indikatorer kommer så snart materialet blivit tillgängligt och bearbetats.
<p>Besked om de resterande indikatorer kommer senast i slutet av V.19. I väntan
på dessa underlag och mer information uppmanas länen att arbeta med de
indikatorer vars underlag redan publicerats här på RUS webbsida.
<a
href="http://www.miljomal.se/Util/login.aspx?ReturnUrl=/Templates/indicator/Star
tPage.aspx?id=254&epslanguage=sv" target="_blank">Inloggningssida för
indikatorapplikationen</a><br>
2011-05-06
Nu är det dags för miljömålsenkät 2011
RUS och Boverket följer för sjätte året i rad upp miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö med hjälp av en enkät till Sveriges kommuner, den s.k
Miljömålsenkäten 2011.&nbsp;
<p>Utskick av information till kommunerna sköts som tidigare år av
länsstyrelserna. Det är viktigt att länsstyrelserna jobbar för bästa möjliga
svarsfrekvens.
<p>Hur uppgiften ska lösas och tidplan hittar du i länken nedan.
<a href="http://rus.lst.se/miljomalsenkat2011.html"
target="_top">/miljomalsenkat2011.html</a><br>
2011-05-12
Presentationer från miljömålsdagarna
Miljömålsdagarna i Västerås hölls den 3-4 maj och vi har nu lagt ut föreläsarnas
presentationer samt kort sammanfattning av gruppdiskussionerna.
<p>Sammanfattande dokumentation och utvärdering är inte färdiga ännu, men kommer
inom kort.
<a href="http://rus.lst.se/vasteras2011.html"
target="_top">/vasteras2011.html</a><br>
2011-05-13
Indikatorunderlag - omgång 2
Nu finns en andra omgång indikatorunderlag publicerade under sidan Indikatorer /
Aktuell uppdatering. Sammanlagt är det nu sju indikatorer som är försenade och
som kommer tidigast i sommar.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_top">/aktuelluppdatering3.html</a><br>
2011-06-07
Så här kan rapporteringen 30 september besvaras
I instruktionerna till länstyrelsernas rapportering till fördjupade
utvärderingen den 30 september framgår att länen ska få ett exempel på hur en
tänkt länsstyrelse besvarat enkäten. Här kommer detta exempel som är framtaget
av RUS och förankrat med Naturvårdsverket.
<a
href="downloadfile.asp?id=6B5B21AC92ABF4597BFAA6C1488A5805&NAME=enkat_FU2012_ex_
for_lst.pdf" target="_blank">enkat_FU2012_ex_for_lst.pdf</a><br>
2011-06-14
Indikatorerna publicerade
Vårens uppdaterade indikatorer är publicerade på <a title="Öppnas i nytt
fönster." href="http://www.miljomal.nu/Alla-indikatorer/"
target="_blank">Miljömålsportalens indikatorsidor</a>.
<p>Ett antal indikatorer har fått utgå, då dataunderlaget har försenats. Dessa
kommer att uppdateras i slutet av sommaren, eller vid höstens
uppdateringstillfälle. Vilka indikatorer detta berör kan ses i excel-listan på
sidan <a href="http://www.rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html"
target="_self">Aktuell uppdatering</a>.
<p>Tack för alla länstyrelsers bidrag med regionala texter och övrig input!
2011-06-14
Påminn om miljömålsenkäten
Kom ihåg att påminna kommunerna om att fylla i miljömålsenkäten. Det är viktigt
att vi får många svar, eftersom vi har ett antal indikatorer som är beroende av
detta dataunderlag.&nbsp;Kommunerna ska ha besvarat enkäten senast 1 juli.
<p><a href="http://www.rus.lst.se/miljomalsenkat2011.html" target="_self">Läs
mer under sidan Miljömålsenkät 2011.</a>
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2011-06-30
Förlängd svarstid för miljömålsenkäten
Svarsfrekvensen på miljömålsenkäten 2011 (kommunenkät God bebyggd miljö)
var&nbsp;den 29 juni bara 47 procent. Därför har Boverket och RUS beslutat att
förlänga svarstiden till den 31 augusti 2011.
<p>Vi är tacksamma om ni meddelar de kommuner som ännu inte svarat om denna
förlängning. Svaren är mycket viktiga för uppföljningen av miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö på nationell och regional nivå, samt extra viktiga i år
eftersom&nbsp;såväl Boverket som länsstyrelserna behöver resultaten inför
höstens fördjupade utvärdering av miljömålsarbetet.
<p>Den 29 juni är svarsfrekvensen följande: AB 12 kommuner, C 6, D 4, E 8, F 5,
G 3, H 4, I 0, M 19, N 1, O 24, S 8, T 5, U 5, W 8, X 4, Y 5, Z 2, AC 7.
<p>Läs&nbsp;mer om enkäten och <a
href="http://www.rus.lst.se/miljomalsenkat2011.html">aktuell svarsfrekvens för
respektive län</a>.
<p>Ha en skön sommar! Magnus Eriksson, RUS och Ylva Rönning, Boverket
2011-07-01
Fördelning av miljömålsmedel 2012
Liksom tidigare år så fördelas miljömålsmedel för år 2012 till länsstyrelser och
Skogsstyrelsens regionala organisation.
<p>Ansökningar ska som vanligt vara inlämnade 30 september. Liksom tidigare
omfattar medlen en nyckelfördelad del för länsstyrelserna, och en sökbar del för
projekt som länsstyrelser och Skogsstyrelsens regionala organisation kan söka,
samt&nbsp;en del för RUS för gemensamma samverkansinsatser.&nbsp;
<p>Läs mer om hur utvecklingsmedlen ska användas under sidan <a
href="http://www.rus.lst.se/naturvardsverketsprojektmedel.html"
target="_self">Projektmedel från Naturvårdsverket</a>. Här finns
ansökningsblanketter samt information från Naturvårdsverket och RUS.
2011-07-01
Miljömålsdagarna 2012 blir på Öland!
Miljömålsdagarna 2012 blir den 25-26 april 2012 i Borgholm på Öland. Boka
datumet redan nu!
<p>Mer information kommer under hösten från arrangörerna Länsstyrelsen Kalmar,
Naturvårdsverket och RUS.
2011-07-05
Första information om höstens målbedömning
Sedan 2006 gör länsstyrelserna en årlig bedömning om de regionala miljömålen kan
nås och redovisar denna på Miljömålsportalen den 30 november. I höst ska
länsstyrelserna göra en första bedömning av miljökvalitetsmålen med den nya
bedömningsgrunden samt en slutlig bedömning av de befintliga regionala
delmålen.<br />
Instruktioner för höstens målbedömning kommer vid månadsskiftet
augusti/september från Naturvårdsverket. Här kommer att ingå riktlinjer för hur
den nya bedömningsgrunden för miljökvalitetsmålen ska tillämpas. Bedömning av de
regionala delmålen kommer att ske enligt samma principer som tidigare, men årets
bedömning är alltså en slutlig. Naturvårdsverket föreslår att de regionala
myndigheter som vill påbörja arbetet med målbedömningen, innan instruktionerna
kommer, att fram till dess arbeta med slutbedömning av de regionala delmålen.
2011-07-05
Nobelmötet blir i Uppsala i december
Redan nu kan meddelas att RUS Nobelmöte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare
blir antingen 14-15 december eller 6-7 december, som vanligt på hotell Linné i
Uppsala. Besked om vilket av alternativen det blir bestäms vid RUS nästa
arbetsgruppsmöte 30-31 augusti och lämnas till länsstyrelserna i början av
september. Lämna gärna förslag till programpunkter ni vill ha med på Nobelmötet
till RUS verksamhetsledare.
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2011-07-05
Dokumentation från Miljömålsdagarna
Nu&nbsp;finns&nbsp;en samlad dokumentation från föredrag och diskussioner från
Miljömålsdagarna på plats. Den hittas tillsammans med&nbsp;presentationerna
under sidan&nbsp;<a
href="http://www.rus.lst.se/vasteras2011.html">möten/miljömålsdagarna/Västerås
2011</a>
<a
href="downloadfile.asp?id=598A57A52C76D81984175723996F1EBF&NAME=Miljomalsdagarna
_2011_dokumentation.pdf" target="_blank">Dokumentation från Miljömålsdagarna
2011</a><br>
2011-07-08
Seminarium om energi- och utsläppsstatistik den 7/9
Välkommen till ett seminarium om vad som är aktuellt inom regional och lokal
statistik och uppföljning för energi- och klimat, samt luftutsläpp.
<p>Se länk till inbjudan. Meddela både Niklas Notstrand (Energimyndigheten) och
Helena Rehn (SCB) senast den 23 augusti om ni kan komma. Kontaktpersoner för RUS
är Fredrik Holm, Birgit Nielsen och Magnus Eriksson.
<a
href="downloadfile.asp?id=BCD47C0321E287D919F3F675A57AD304&NAME=inbjudan_energis
tatistik_seminarium_7sept2011.pdf"
target="_blank">inbjudan_energistatistik_seminarium_7sept2011.pdf</a><br>
2011-07-08
Aktuellt från arbetsgruppsmöte 15 juni
RUS arbetsgrupp hade möte den 15 juni. Läs minnesanteckningarna på sidan Möten.
En kort summering om vilka beslut som fattats kan läsas på de första sidorna i
dokumentet.
<a href="http://rus.lst.se/motenprotokoll.html"
target="_top">/motenprotokoll.html</a><br>
2011-08-24
En sista insats för miljömålsenkäten
Den 30 juni förlängde RUS och Boverket svarstiden för miljömålsenkäten
(kommunenkät God bebyggd miljö) till den 31 augusti 2011 för att öka
svarsfrekvensen. Denna var den 24 augusti var 68 procent.<br />
Vi är tacksamma om ni gör en sista insats för att få upp svarsfrekvensen till
åtminstone ca 75 procent så att vi hamnar på ungefär samma nivå som tiidgare
år.<br />
Meddela de kommuner som ännu inte svarat.<br />
Läs mer om <a href="http://www.rus.lst.se/miljomalsenkat2011.html">enkäten och
aktuell svarsfrekvens för respektive län</a>.<br />
Tack för hjälpen!
2011-08-28
Skåne söker miljömålare och rusare i samma tjänst
Länsstyrelsen i Skåne söker en miljömålshandläggare som till hälften också ska
arbeta med RUS, främst med övergripande uppgifter, däribland samordning av
indikatorer och information.
<p>Det är främst de uppgifter som Jonas Gustafsson haft i RUS som avses, då
Jonas nu slutar i RUS. RUS arbetsgrupp passar på att tacka Jonas för ett bra
arbete i RUS!
<p>Sista ansökningsdag till tjänsten är den 8 september.
<a
href="http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/om-lansstyrelsen/jobba-hos-oss/lediga
-anstallningar/Pages/default.aspx" target="_blank">Annons från Länsstyrelsen i
Skåne</a><br>
2011-09-05
Snart dags för uppdatering igen - här är indikatorlistan
Nu är listan färdig för&nbsp;de indikatorer som ska uppdateras i höst, samt ett
schema över de datum som gäller. Den 3:e oktober blir underlagen tillgängliga på
RUS hemsida. Du hittar också listan över aktuella indikatorer och tidsschema på
sidan <a href="http://www.rus.lst.se/aktuelluppdatering3.html">Aktuell
uppdatering</a>.
<p>I höst är det Frida Torbäck på Länsstyrelsen i Skåne som samordnar
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indikatoruppdateringen (e-post frida.torback@lansstyrelsen.se, telefon 040-25 25
36 - kontaktuppgifter finns även på RUS hemsida).
<a
href="downloadfile.asp?id=A50E80A31148E022907CF1F6ECDDEF52&NAME=indikatorlista_p
rel_hosten2011.pdf" target="_blank">indikatorlista_prel_hosten2011.pdf</a><br>
2011-09-05
Tack för synpunkter på indikatorer och Bristanalys
Som ni kanske minns skrev vi i april att ni gärna fick komma med respons bland
annat i samband med indikatoruppdateringen. De svar som kommit in (från drygt
häften av länen) kommer nu att tas om hand i det vidare arbetet med
Bristanalysen.
<p>Detta arbete med indikatoröversyn kommer att fortsätta under hösten
tillsammans med Naturvårdsverket och alla andra miljömålsansvariga myndigheter
för att ta fram en gemensam Bristanalys . Hur det arbetet utvecklar sig
avrapporterar vi på Nobelmötet, och i samband med det ger vi också respons på
era synpunkter.
2011-09-06
Nobelmötet blir den 14-15 december i Uppsala
RUS årligt återkommande möte för miljömålshandläggare, Nobelmötet, blir den
14-15 december. Som de flesta tidigare år så hålls mötet i Uppsala. Program och
praktiska detaljer kommer senare i höst.
<p>Lämna gärna önskemål om programinnehåll till Birgit Nielsen och Magnus
Eriksson.
2012-01-17
Minnes från RUS arbetsgrupp
På RUS arbetsgruppsmöte den 12 januari behandlades frågor såsom
RUS/Länsstyrelsernas bidrag i FU2012, projektmedelsfördelning och dokumentation
från Nobelmötet.&nbsp;
<p>Vidare gjordes mötesplanering för våren, utkast till verksamhetsbeskrivning
2011, samt verksamhetsplanering innehållande bland annat&nbsp;upplägg och
tidplan för&nbsp;vårens indikatoruppdatering, indikatoröversynen&nbsp;och årets
målbedömningar.
<p>På kommunikationssidan är Miljömålsdagarna, Almedalen,&nbsp;ny hemsida och
sharepoint, utbildningssatsning samt&nbsp;strategisk kommunikationsplanering
högaktuellt.
<a href="http://rus.lst.se/motenprotokoll.html"
target="_top">/motenprotokoll.html</a><br>
2012-01-17
Dokumentation från Nobelmötet 2011
Årets RUS-möte för länsstyrelsernas miljömålssamordnare hölls den 14–15
december, traditionsenligt på First Hotel Linné i Uppsala.
<p>Vid mötet belystes och diskuterades&nbsp;aktuella frågor av betydelse för det
regionala miljömålsarbetet. Förutom länsstyrelser, medverkade även
Naturvårdsverket och Miljömålsberedningens kansli.
<p>Läs sammanfattande dokumentation, minnesanteckningar från gruppdiskussioner
och ta del av presentationer i länken nedan.
<a href="http://rus.lst.se/nobelmotet2011.html"
target="_top">/nobelmotet2011.html</a><br>
2012-01-25
Minnesanteckningar från RUS styrgrupp 18 januari 2012
Under styrgruppens möte beslutades bland annat om RUS verksamhetsberättelse för
2011, budget och VP för 2012 samt RUS rekommendationer för framtagande av
regionala mål. Mötesanteckningarna med bilagor&nbsp;ligger under sidan Möten/RUS
styrgrupp, se länk.
<a href="http://rus.lst.se/russtyrgrupp1.html"
target="_top">/russtyrgrupp1.html</a><br>
2012-01-25
RUS verksamhetsberättelse 2011 och plan för 2012
RUS verksamhetsberättelse 2011 följer&nbsp;den utvecklingsplan för RUS som
beslutades i september 2010. Den&nbsp;redovisar översyns- och
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utvecklingsinsatser och löpande uppgifter, samt avslutas&nbsp;med en ekonomisk
berättelse.&nbsp;
<p>Verksamhetsplanen för 2012 är fortsatt&nbsp;ambitiös och avser att fortsätta
jobba utifrån utvecklingsplanen och de löpande uppgifter som blivit permanenta
inom RUS uppdrag.
<a
href="downloadfile.asp?id=F921C110E719810BAE3615A902A5856C&NAME=RUS_arsberattels
e_2011.pdf" target="_blank">RUS_arsberattelse_2011.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=1B2187A9E470933129AB01F70C07DC0B&NAME=RUS_verksamhetsp
lan_2012.pdf" target="_blank">RUS_verksamhetsplan_2012.pdf</a><br>
2012-01-25
Rekommendationer och vägledningar för regional anpassning av miljömål
RUS rekommendationer för regional anpassning av nationella miljömål har
utarbetats under 2011 i dialog med länens miljömålssamordnare. De har
fastställts av RUS styrgrupp 2012-01-18 och även godkänts av länsrådsgrupp 6 för
miljö, se länk nedan.
<p>Till stöd för länen kommer en vägledning att tas fram för varje nationellt
mål. Denna blir ett fördjupningsmaterial till de nationella målen och ett stöd
till länen för regionala anpassningar av miljömålen och regionala
målbedömningar. Vägledningen tas fram av nationellt målansvariga i samråd med
RUS och på uppdrag av Naturvårdsverket
<p>Under våren 2012 tar RUS också fram en vägledning för arbete med
åtgärdsprogram.
<a
href="downloadfile.asp?id=8152BC76764600CEE38B902626169738&NAME=rek_regional_anp
assning_miljomal.pdf"
target="_blank">rek_regional_anpassning_miljomal.pdf</a><br>
2012-01-30
Beslutet om miljömålens preciseringar kommer i mars
Miljödepartementet beräknar att fatta beslut om regeringens preciseringar till
miljömålen först i slutet av mars. Preciseringarna kommer att vara reviderade
mot förslagen främst när det gäller de gröna målen, meddelar Naturvårdsverkets
generaldirektör Maria Ågren.
2012-01-30
Inbjudan till referensgrupp för kommunikation
Vill du bidra till att stärka kommunikationen inom RUS och det regionala
miljömålsarbetet i stort? Har du ett särskilt intresse, erfarenheter eller
djupkunskaper inom miljö(måls)kommunikation att tillhandahålla under
uppskattningsvis cirka 30 timmar år 2012?
<p>Läs mer om uppdraget i bifogad fil och anmäl dig senast 9 februari.
<a href="downloadfile.asp?id=EAFCD0A1A608C9903A66FFF1CE449840&NAME=inbjudan RUS
referensgrupp.pdf" target="_blank">inbjudan RUS referensgrupp.pdf</a><br>
2012-01-30
Fördelning av miljömålsmedel för budgetåret 2012
Miljömålsmedel för 2012 och dess ingående projekt är nu beslutade av
Naturvårdsverket. I länken&nbsp;nedan framgår vilka länsprojekt som beviljats i
den sökbara posten och nyckelmedlens storlek för varje länsstyrelse. Inom de
närmsta veckorna kommer information om hur medlen rekvireras och i övrigt vad
som gäller.
<a
href="downloadfile.asp?id=31639F8B30C95261B78DEFD6F77D6DCC&NAME=beslut_miljomals
medel_2012.pdf" target="_blank">beslut_miljomalsmedel_2012.pdf</a><br>
2012-02-07
Gemensamt möte för GRUS och Luftutsläpps-gruppen
Den 22 november 2011 hade GRUS (grupp för energistatistik) och
Luftutsläpps-gruppen ett gemensamt möte. Här är minnesanteckningarna.
<a href="http://rus.lst.se/energistatistikgruppen.html"
target="_top">/energistatistikgruppen.html</a><br><a
href="http://rus.lst.se/luftutslappsgrupp.html"
target="_top">/luftutslappsgrupp.html</a><br>
2012-02-15
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Snart dags för vårens indikatoruppdatering
En preliminär lista över de indikatorer som ska uppdateras under våren och
tidplanen för arbetet finns tillgängligt på sidan <a
href="http://www.rus.lst.se/aktuelluppdatering.html">aktuell uppdatering</a>.
2012-02-17
Välkommen till Miljömålsdagarna 2012!
Årets miljömålsdagar hålls den 25-26 april under rubriken "Generationsmålet och
vägen dit – perspektiv, spaningar och inspiration". Arrangörer är
Naturvårdsverket, RUS&nbsp;och Länsstyrelsen i Kalmar, och vi håller till på
Strand Hotell i Borgholm, Öland.
<p>Förutom att själva konferensen andas inspiration, kunskap och givande
diskussioner, så erbjuds deltagarna&nbsp;arrangerade utflykter till
Mittlandsskogens naturreservatet och fornborg,&nbsp;Wannborga vingård,
stadsvandring i Borgholm, och fågelskådning på Kapelludden.
<a
href="http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/kalender/2012/Pages/miljomalsdagar-.
aspx" target="_blank">Välkommen med anmälan på Kalmar läns hemsida!</a><br>
2012-02-17
Referensgrupp bildad för miljö(måls)kommunikation
Efter bred inbjudan till landets miljömålssamordnare har nu en grupp om 8
personer bildat referensgrupp för kommunikation av regionalt miljömålsarbete.
<p>Gruppen har inte haft sitt första möte ännu, men en sida har upprättats där
mötesprotokoll och annat kommer att förmedlas, se länk.
<a href="http://rus.lst.se/miljokommunikationrefgrp.html"
target="_top">/miljokommunikationrefgrp.html</a><br>
2012-03-26
Hur går miljöarbetet lokalt och regionalt?
Enkätsvaren från länsstyrelserna om lokalt och regionalt miljöarbete har nu
sammanställts och analyserats. Resultatet har publiceras i en rapport i två
delar (del 1 sammanfattning/analys, del 2 sammanställning), och utgör ett bidrag
till fördjupad utvärdering år 2012.
<p>RUS hoppas att detta arbete kan stimulera till samtal om miljöarbetet
regionalt och de regionala miljömålsmyndigheternas roll och möjligheter att
verka för att målen nås. RUS föreslår att sådana diskussioner förs i bland annat
länsstyrelsernas styrgrupper för miljömålsarbetet. Tolv tryckta exemplar har
skickats till varje länsstyrelses miljömålssamordnare. Fler tryckta exemplar kan
beställas från RUS.
<p>Rapporterna i del 1 och 2 finns nedan, samt ett bildspel som
diskussionsunderlag.
<a
href="downloadfile.asp?id=CBDFFABC75813634B8EF1ED21DD758BE&NAME=rapport_regional
t_lokalt_fu2012_del1.pdf"
target="_blank">rapport_regionalt_lokalt_fu2012_del1.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=A5A4CD2CE91B811DCE8B4146798AEA9E&NAME=rapport_regional
t_lokalt_fu2012_del2.pdf"
target="_blank">rapport_regionalt_lokalt_fu2012_del2.pdf</a><br><a
href="downloadfile.asp?id=A4CF54C2CEE64CFA7E00BE401DC8F450&NAME=lokalt_o_regiona
lt_fu2012_bildspel.ppt" target="_blank">Bildspel om rapporterna</a><br>
2012-03-13
Nu är det dags för miljömålsenkät 2012
RUS och Boverket följer för sjunde året i rad upp miljökvalitetsmålet God
bebyggd miljö med hjälp av en enkät till Sveriges kommuner, den s.k
Miljömålsenkäten 2012.
<p>Länsstyrelsernas uppgift är, liksom tidigare år, att informera kommunerna om
enkäten och verka för att svarsfrekvensen blir så hög som möjligt.
<p>Hur uppgiften ska lösas och tidplan hittar du i länken nedan.
<a href="http://rus.lst.se/miljomalsenkat2012.html"
target="_top">/miljomalsenkat2012.html</a><br>
2012-03-13
Rapport Effektiva miljömålsåtgärder
Nu publiceras slutrapporten från projektet Effektiva miljömålsåtgärder, som
finansierats av RUS och Naturvårdsverket.
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<p>Sveriges Lantbruksuniversitet har, på uppdrag av Länsstyrelsen Dalarna, gjort
en ansats att utvärdera miljömålsåtgärder i Dalarnas, Gävleborgs, Värmlands och
Örebro län.
<p>Totalt 19 åtgärder inom områdena energi/klimat, giftfri miljö, ytvatten och
biologisk mångfald har utvärderas med avseende på miljönytta, måluppfyllelse och
kostnadseffektivitet. Dessutom har framgångsfaktorer och hinder identifierats.
<a
href="downloadfile.asp?id=48CDFB2BB3B253D9F42CD2B744EEBA02&NAME=rapport_effektiv
a_miljomalsatgarder_dalarna.pdf"
target="_blank">rapport_effektiva_miljomalsatgarder_dalarna.pdf</a><br>
2012-03-19
90-sekunderpasset på Miljömålsdagarna
Favorit i repris! Liksom förra året kommer olika myndigheter och organisationer
kort att berätta om sitt arbete. Frågan i år är: Hur vill myndigheten arbeta
vidare med generationsmålets olika delar. Vilka delar prioriterar myndigheten
och varför? Under detta pass hoppas vi att några länsstyrelser är intresserade
av att göra kort inlägg.
<p>Intresserade meddelar detta till Magnus Eriksson per mail eller telefon
023-812 35, senast den 16 april.
<a
href="mailto:magnus.eriksson@lansstyrelsen.se">magnus.eriksson@lansstyrelsen.se<
/a><br>
2012-03-19
Glöm inte att anmäla er till Miljömålsdagarna 2012!
Årets miljömålsdagar hålls den 25-26 april under rubriken "Generationsmålet och
vägen dit – perspektiv, spaningar och inspiration". Arrangörer är
Naturvårdsverket, RUS och Länsstyrelsen i Kalmar, och vi håller till på Strand
Hotell i Borgholm, Öland.
<p>Sista anmälningsdag är den 30 mars.
<p>Miljömålsdagarna är mötesplats för myndigheter som arbetar för de svenska
miljömålen. Miljömålsdagarna riktar sig till miljömålssamordnare och ansvariga
chefer.
<a
href="http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/kalender/2012/Pages/miljomalsdagar-.
aspx" target="_blank">Välkommen med anmälan på Kalmar läns hemsida!</a><br>
2012-03-22
Informatör sökes till RUS arbetsgrupp
RUS söker en ny informatör då nuvarande informatör Elin Andersson byter
arbetsuppgifter.
<p>Sökande måste vara anställd vid en länsstyrelse och ha intresse, kunskaper
och erfarenheter inom information och kommunikation samt miljöarbete. Vidare bör
sökande helst ha miljömålsarbete bland sina nuvarande arbetsuppgifter.
<p>Ansökan/intresseanmälan senast 13 april. Se mer information om
arbetsuppgifterna&nbsp;i länken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=0D985992AF55DDAA8D11A150C3672BEF&NAME=informator_rus_k
ravspec.pdf" target="_blank">informator_rus_kravspec.pdf</a><br>
2012-04-04
En slutfas i FU2012 närmar sig - möjlighet till synpunkter
Den fördjupade utvärderingen av miljömålen närmar sig nu en slutfas. De fem
delprojekten är i sitt slutskede och ska arbetas samman till den slutrapport som
ska beslutas av Naturvårdsverkets generaldirektör och lämnas till regeringen den
14 juni.
<p>Den 13 april läggs texter ut på Miljömålsportalens Arbetswebb.
Naturvårdsverkets syfte med dessa slutliga korta remisser är att förankra
slutresultat med miljömålssystemets myndigheter och organisationer, korrigera
eventuella fel eller lägga till någon viktig komplettering eller slutsats.
<p>Synpunkter på texterna skickas&nbsp;till RUS verksamhetsledare
magnus.eriksson@lansstyrelsen.se, 023-812 35. Läs mer detaljerad information i
dokumentlänken nedan.
<a
href="downloadfile.asp?id=625925CCBE4C21280E58962A36850236&NAME=fu2012_info_om_v
arens_slutremisser.pdf"
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target="_blank">fu2012_info_om_varens_slutremisser.pdf</a><br><a
href="http://www.miljomal.se/Miljomalsradets-arbetswebb/FU-Samverkansgruppen/Sam
verkansmote-18-april-2012/" target="_blank">Direktlänk till texterna på
Arbetswebben</a><br>
2012-04-14
2011 års uppföljning i rapport till regeringen
Den 30 mars överlämnade Naturvårdsverket en rapport till regeringen med den
årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Där finns också en sammanfattning
av de regionala målbedömningarna. Kärnan av redovisningen i denna rapport finns
i form av de målvisa texterna på Miljömålsportalen.
<p>Eftersom den fördjupade utvärderingen snart kommer har Naturvårdsverket valt
att inte göra någon stor nyhet av denna rapport, men det kan vara bra för
miljömålssamordnare och liknande att få del av den.
<a
href="http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndighete
r/2012/arlig-uppfoljning-2012.pdf" target="_blank">Länk till rapport
(pdf)</a><br>
2012-04-14
Plan för framtagande av strategi för markanvändning
Nu har Miljömålsberedningens delbetänkande "Plan för framtagandet av en strategi
för långsiktigt hållbar markanvändning" SOU 2012:15 överlämnats till regeringen.
Betänkandet finns också publicerat på regeringens hemsida.
<a
href="downloadfile.asp?id=6857F6EBC9298C78FCB519CB43965C70&NAME=plan_for_strateg
i_markanvandning_SOU2012_15.pdf" target="_blank">Plan för framtagande av
strategi (pdf)</a><br>
2012-04-15
Värd för Miljömålsdagarnas 10-årsjubileum?
År 2013 firar Miljömålsdagarna 10-årsjubilem! Vi efterlyser nu intresserade
länsstyrelser som vill vara värdlän nästa år och arrangera mötet tillsammans med
Naturvårdsverket och RUS.
<p>Elva länsstyrelser har ännu inte varit värdlän. Om intresserade eller
preliminärt intresserade meddelar det innan årets miljömålsdagar kan vi liksom
tidigare år informera om det vid Miljömålsdagarna på Öland.
<a href="mailto:magnus.eriksson@lansstyrelsen.se">Kontakta Magnus Eriksson i
RUS</a><br><a href="mailto:annemay.ek@naturvardsverket.se">eller Annemay Ek på
Naturvårdsverket</a><br>
2012-04-19
Vårens uppdatering av indikatorer kan börja!
Underlag och anvisningar för uppdatering av indikatorer finns nu tillgängliga
här på RUS hemsida. På Miljömålsportalens arbetswebb laddar ni hem lathund och
lösenord till indikatorapplikationen. Om ni glömt inloggningen till Arbetswebben
så fås den genom <a
href="&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111;&#58;&#108;&#97;&#114;&#115;&#46;&#101;
&#100;&#109;&#97;&#110;&#64;&#110;&#97;&#116;&#117;&#114;&#118;&#97;&#114;&#100;
&#115;&#118;&#101;&#114;&#107;&#101;&#116;&#46;&#115;&#101;">lars.edman@naturvar
dsverket.se</a>.
<p>Indikatorapplikationen på Miljömålsportalen är öppen för länens
inrapportering av indikatorer 23 april-16 maj.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering.html"
target="_top">/aktuelluppdatering.html</a><br>
2012-04-24
Förändringar i uppdateringen (24 april)
RUS arbetsgrupp har lämnat&nbsp;besked om följande förändringar i uppdateringen:
<p>- Uppdateringen av utsläppsindikatorerna skjuts upp till efter sommaren. <br
/>
- Dataunderlaget för strandnära byggande vid havet har räknats om. <br />
- Datafilerna för betesmarker och slåtterängar har förtydligats.
<a href="http://rus.lst.se/aktuelluppdatering.html" target="_top">Läs mer på
sidan Aktuell uppdatering</a><br>
2012-04-27
De nya preciseringarna och etappmålen är beslutade
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Regeringen har beslutat om tretton nya etappmål i miljömålssystemet, inom
områdena luftföroreningar, farliga ämnen, avfall och biologisk mångfald.
Dessutom har alla miljökvalitetsmål fått preciseringar.
<p><a href="http://www.miljomal.se">Miljömålsportalen </a>kommer att uppdateras
med de nya preciseringarna och etappmålen under kommande vecka.
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