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Miljömål Norrbotten

Ett rikt växt och djurliv

God bebyggd miljö

Storslagen fjällmiljö

Ett rikt odlingslandskap

Levande skogar

Myllrande våtmarker

Hav i balans & Levande kust

Grundvatten av god kvalitet

Levande sjöar & vattendrag

Ingen övergödning

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Giftfri miljö

Bara naturlig försurning

Frisk luft

Miljömål som berörs

Begränsad klimatpåverkan

Regionala åtgärdsprogram, strategier och handlingsplaner som kopplar till och stärker genomförandet av miljökvalitetsmålen, som Länsstyrelsen Norrbotten ansvarar för

Innehåll

Kommentar

Planen ger en övergripande beskrivning av naturmiljöer,
mark- och vattenanvändning och befintliga värden i
Norrbotten. Den identifierar även påverkansfaktorer och
kunskapsbrister. Planen innehåller även förslag på insatser
och åtgärder för att stärka den gröna infrastrukturen och
ska fungera som ett planeringsverktyg i arbetet med att
bevara och utveckla grön infrastruktur i Norrbotten.

Planen är inte bindande utan påverkar
indirekt genom att fungera som
planeringsunderlag. Till
handlingsplanen finns en karttjänst
som uppdateras regelbundet.
I handlingsplanen går det att läsa om
insatser och åtgärder: Grön
infrastruktur i Norrbotten – en
preliminär handlingsplan

Det regionala miljöövervakningsprogrammet ger en
övergripande bild av miljötillståndet i länet. Programmet är
indelat i olika programområden: luft, skog, jordbruksmark,
våtmark, fjäll, landskap, kust och hav, sötvatten,
miljögiftssamordning och hälsorelaterad miljöövervakning.

I programmet går det att läsa mer om
de olika programområdena: Program
för regional miljöövervakning
Norrbottens län 2021–2026

Den regionala handlingsplanen är ett styrdokument som
visar hur Länsstyrelsen arbetar med de nationella
programmen på länsnivå. Åtgärder och prioriteringar lyfts
fram för att stärka konkurrenskraften inom jordbruk och
fiskerinäring, att främja en hållbar förvaltning av
naturresurser, att främja sysselsättning och en balanserad
territoriell utveckling i landsbygdsområden.

Programmet förlängs till 2022. Den
regionala planen uppdateras varje år.
Jordbruksverket är förvaltande
myndighet över programmet.
I handlingsplanen framgår åtgärder
och prioriteringar för båda
programmen: Regional handlingsplan
för landsbygdsprogrammet och havsoch fiskeriprogrammet 2014–2020

Övergripande
Grön Infrastruktur i Norrbotten en preliminär handlingsplan
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt och djurliv

Program för regional miljöövervakning Norrbottens län 2021–2026
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Bara naturlig försurning
Levande sjöar & vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Frisk luft
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Grundvatten av god kvalitet
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv
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Storslagen fjällmiljö

Ett rikt odlingslandskap
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Myllrande våtmarker

Hav i balans & Levande kust

Grundvatten av god kvalitet

Levande sjöar & vattendrag

Ingen övergödning

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Giftfri miljö

Bara naturlig försurning

Frisk luft

Miljömål som berörs

Begränsad klimatpåverkan
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Innehåll

Kommentar

Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi presenterar en
gemensam vision och målbild för vad länets aktörer
tillsammans ska verka för att uppnå i Norrbottens län.
Visionen lyder: ”Mer norrbottnisk mat på tallrikarna”. Det
finns även en handlingsplan som gäller för åren 2022–2025.
Handlingsplanen konkretiserar åtgärder för att uppnå de
strategiska målen i strategin.

Länsstyrelsen Norrbotten, Region
Norrbotten, Norrbottens kommuner
och Lantbrukarnas riksförbund (LRF)
Norrbotten står gemensamt bakom
arbetet med Norrbottens
livsmedelsstrategi. På webbplatsen
naramat.nu finns mer information och
där går det även att ladda ner
strategin och handlingsplanen.

Beskriver Norrbottens kulturmiljöprofil, dvs det som är
karaktäristiskt i länet med historiska spår och sammanhang
som kan avläsas i landskapet och bebyggelsen. Med
utgångspunkt i de nationella målen inom kulturmiljöområdet beskriver programmet regionala mål för
kulturmiljövårdens arbete i Norrbotten.

Programmet gäller fortfarande. Det är
ett omfattande program som går att
läsa i sin helhet på Länsstyrelsens
webbplats: Norrbottens
kulturmiljöprogram 2010–2020

Programmet ligger till grund för Länsstyrelsens planering
och genomförande av det praktiska arbetet i skyddade
områden. I programmet tas det bland annat upp åtgärder
för skötsel av skog och åtgärder i vatten.

Fortfarande aktuell publikation:
Förvaltningsprogram för skyddad
natur i Norrbottens län 2012–2016
På Länsstyrelsen webbplats finns
aktuell information om Länsstyrelsens
skötsel av skyddad natur:
Skötsel av skyddad natur

Hotade arter finns i flera av Norrbottens miljöer. Många av
arterna kan skyddas i naturreservat eller genom fridlysning.
Ibland räcker inte skydd för att bevara en art och då krävs
det så kallade åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammen
beskrivs vilken hotbild som finns mot arten och vilka
speciella åtgärder som krävs för att arten ska överleva, till
exempel naturvårdsbränning eller slåtter. Länsstyrelsen
arbetar med åtgärdsprogram för bland annat brandinsekter
i skog, fjällgås, fjällräv, flodpärlmussla och utter. Även
naturtyper så som rikkärr kan omfattas av ett
åtgärdsprogram.

På Länsstyrelsens webbplats går det
att läsa mer om hotade arter i
Norrbotten: Hotade djur och växter
Åtgärdsprogrammen tas fram
nationellt av Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten. På
Naturvårdsverkets webbplats finns alla
åtgärdsprogram: Åtgärdsprogram för
hotade arter och naturtyper

Övergripande
Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022-2030
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Giftfri miljö
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Storslagen fjällmiljö
Ett rikt odlingslandskap,
Ett rikt växt och djurliv

Norrbottens kulturmiljöprogram 2010–2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Förvaltningsprogram för skyddad natur i Norrbottens län 2012–2016
•
•
•
•
•
•
•

Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
Ett rikt växt och djurliv

Åtgärdsprogram för hotade arter i Norrbotten
•
•
•
•
•
•
•

Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
Ett rikt växt och djurliv

Ett rikt växt och djurliv

God bebyggd miljö

Storslagen fjällmiljö

Ett rikt odlingslandskap

Levande skogar

Myllrande våtmarker

Hav i balans & Levande kust

Grundvatten av god kvalitet

Levande sjöar & vattendrag

Ingen övergödning

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Giftfri miljö

Bara naturlig försurning

Frisk luft

Miljömål som berörs

Begränsad klimatpåverkan
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Innehåll
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Sammanfattar mål och riktning med arbetet med
förorenade områden och tar upp olika organisationers
ansvar i arbetet, tex. Länsstyrelsen och kommuner.

I programmet går det att läsa mer om
åtgärder och prioriterade objekt:
Regionalt program för efterbehandling
av förorenade områden i Norrbottens
län 2021–2023

Strategin är ett verktyg för att integrera klimat- och
energifrågorna i det regionala utvecklings- och
tillväxtarbetet, i miljöprövning, miljötillsynsarbetet,
samhällsplaneringen och i arbetet med en infrastruktur som
främjar hållbarhet. Den ska användas som vägledning och
stöd för att utveckla och genomföra åtgärder för att nå satta
mål samt fungera som plattform för samarbete i energi- och
klimatfrågorna mellan länets aktörer.

I strategin går det att läsa mer om
bland annat utpekade strategiska
inriktningar och insatsområden för
Norrbotten: Norrbottens klimat- och
energistrategi 2020–2024

Planen innehåller vägledning och rekommendationer vid
framtagande av strategiskt underlag för att främja och
samordna en ändamålsenlig utbyggnad av infrastruktur för
icke fossila drivmedel i Norrbottens län. Den visar åtgärder
som behövs för att omställningen till elfordon och förnybara
drivmedel påskyndas.

Planen är en fördjupning av området
Fossilfria transporter som identifierats
som ett fokusområde i klimat- och
energistrategin för Norrbotten: Plan
för infrastruktur för elfordon och
förnybara drivmedel i Norrbotten

Handlingsplanen beskriver olika samhällssektorers
sårbarhet, hur de kan komma att påverkas av
klimatförändringar och rekommenderade insatser för
klimatanpassning.

Handlingsplanen finns tillgänglig på
Länsstyrelsens webbplats: Regional
handlingsplan för anpassning till
förändrat klimat

Övergripande
Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden, Norrbottens län 2021–2023
• Giftfri miljö

Klimat
Norrbottens klimat- och energistrategi 2020–2024
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Skyddande ozonskikt
Levande skogar
God bebyggd miljö

Plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i Norrbotten
• Begränsad klimatpåverkan
• Frisk luft
• God bebyggd miljö

Regional handlingsplan för anpassning till förändrat klimat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar & vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Ett rikt växt och djurliv

God bebyggd miljö

Storslagen fjällmiljö

Ett rikt odlingslandskap

Levande skogar

Myllrande våtmarker

Hav i balans & Levande kust

Grundvatten av god kvalitet

Levande sjöar & vattendrag

Ingen övergödning

Säker strålmiljö

Skyddande ozonskikt

Giftfri miljö

Bara naturlig försurning

Frisk luft

Miljömål som berörs

Begränsad klimatpåverkan
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Vatten
Bottenvikens förvaltningsplan 2021–2027 med åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2021–2027
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalité
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Förvaltningsplanen beskriver i stora drag hur vattnen i
distrikten mår, hur de övervakas och förvaltas.
Åtgärdsprogrammet för Bottenvikens vattendistrikt
beskriver vad Sveriges myndigheter och kommuner behöver
göra för att följa miljökvalitetsnormerna för yt- och
grundvatten. En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om
kvaliteten i luft, vatten, mark eller miljön i övrigt.
Vattendelegationerna i vattendistrikten beslutar om
miljökvalitetsnormer för vattenförekomster. Besluten finns i
föreskrifter hos den länsstyrelse som är vattenmyndighet.

Nya miljökvalitetsnormer gäller från
och med 22 december 2021. Beslut
om förvaltningsplan och åtgärdsprogram för perioden 2021–2027
fattades av Vattendelegationen den
2 december. Regeringen ska pröva
åtgärdsprogrammet, därför träder inte
förvaltningsplanen eller åtgärdsprogrammet i kraft ännu. Det
nuvarande åtgärdsprogrammet för
perioden 2016–2021 förlängs. Det går
Förvaltningsplanen tillsammans med åtgärdsprogrammet
att ta del av dokumenten via
och miljökvalitetsnormerna är Vattenmyndigheternas
Vattenmyndigheternas webbplats:
viktigaste verktyg för att kunna genomföra vattendirektivet i Samråd om förvaltningsplan,
Sverige.
åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer 2021–2027

Plan för genomförande av Länsstyrelsens åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram inom Norrbottens län
• Levande sjöar och vattendrag
• Grundvatten av god kvalitet
• Hav i balans samt levande kust och skärgård

Norrbottens åtgärdsplan är en kortfattad konkretisering av
de insatser som behöver vidtas enligt åtgärdsprogrammet.

En sammanställning av åtgärderna till
länsstyrelserna finns på
Vattenmyndigheternas webbplats:
Åtgärder för länsstyrelser

Bottenvikens vattendistrikt har historiskt sett inte haft
större problem med vattenbrist och torka. På grund av
klimatförändringar kan risken för vattenbrist öka i
framtiden. Syftet med delförvaltningsplanen är att
förebygga och minimera negativa effekter av vattenbrist på
ekonomin, samhället och miljön så att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten kan följas.

En ny del av vattenförvaltningens
arbete inför förvaltningscykel 2021–
2027. Planen har varit på remiss under
2021. Just nu finns remissversionen
att tillgå via Vattenmyndigheternas
webbplats: Delförvaltningsplan med
åtgärdsprogram mot vattenbrist och
torka

Delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 2021—2027 Bottenvikens vattendistrikt
• Grundvatten av god kvalitet
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En plan för skydd av marina miljöer och arter i Bottniska
viken. Den regionala planen innehåller en nulägesanalys och
tillståndsbeskrivning för de marina värdena, mål för
ekologisk representativitet och funktionalitet samt behov
och rekommendationer för framtida arbete för den
Bottniska viken.

Planen har tagits fram gemensamt av
länsstyrelserna i Norrbotten,
Västerbotten, Västernorrland,
Gävleborg och Uppsala i samarbete
med Havs- och vattenmyndigheten,
forskare och experter. I planen går det
att läsa mer om bland annat
prioriteringar för att nå de uppsatta
målen om ett representativt,
sammanhängande och funktionellt
nätverk: Plan för marint
områdesskydd i Bottniska viken

Programmet tar upp regionala förutsättningar för det
Nationella skogsprogrammet och belyser de regionala
utmaningarna med ökad skogsproduktion samtidigt som de
nationella miljömålen ska nås. Strategin har fem fokusområden och under varje område pekas utvecklingsmöjligheter ut för vägen framåt i Norrbotten.

Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och
Region Norrbotten är ansvariga för
programmet. Läs strategin i sin helhet
här: Norrbottens regionala
skogsprogram

Handlingsplanen är kopplad till strategin för Norrbottens
regionala skogsprogram. I handlingsplanen beskrivs
föreslagna insatser och åtgärder för åren 2021–2023

Ta del av handlingsplanen här:
Handlingsplan för Norrbottens
regionala skogsprogram

En strategi för genomförandet av formellt skydd av skog i
Norrbotten.

Strategin är publicerad 2006 och är
fortfarande aktuell. Ett tillägg till
strategin beslutades våren 2021.
Strategin går att hitta via
Länsstyrelsens webbplats:
Strategi för formellt skydd av skog i
Norrbottens län

Strategin är en vägledning för det praktiska arbetet med
naturvårdsbränning inom skyddade områden i Norrbotten.
Den beskriver hur Länsstyrelsen använder naturvårdsbränning som ett verktyg i en långsiktigt hållbar förvaltning
av brandstörningsberoende miljöer.

Strategin är fortfarande aktuell och
går att läsa i sin helhet här: Strategi för
naturvårdsbränning för Länsstyrelsen i
Norrbottens län 2014–2018

Vatten
Plan för marint områdesskydd i Bottniska viken – Regionala mål och prioriteringar
• Begränsad klimatpåverkan
• Hav i balans samt levande kust och skärgård
• Ett rikt växt- och djurliv

Skog
Strategi för Norrbottens regionala skogsprogram
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt växt och djurliv

Handlingsplan för Norrbottens regionala skogsprogram
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt växt och djurliv

Strategi för formellt skydd av skog i Norrbottens län – nedan gränsen för fjällnära skog
•
•
•
•
•
•
•

Begränsad klimatpåverkan
Levande skogar
Ett rikt växt- och djurliv
Myllrande våtmarker
Levande sjöar och vattendrag
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ett rikt odlingslandskap

Strategi för naturvårdsbränning inom skyddade områden i Norrbottens län 2013–2018
• Levande skogar
• Ett rikt växt- och djurliv

