


HÅLLBARHETSLÖFTE 
EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD

SVA ÅTAR SIG ATT GENOMFÖRA INSATSER INOM OMRÅDENA NEDAN

Åtgärd 10. Motverka ökad förekomst av invasiva arter
Åtgärd 15. Inspirera länsinvånarna till hållbara val som gynnar biologisk mångfald
Åtgärd 16. Integrera biologisk mångfald och hållbar utveckling i skola och förskola
Åtgärd 17. Genomföra utbildnings- och informationsinsatser om biologisk mångfald för beslutsfattare

Vi kommer att tillverka och sprida kompetenshöjande informationsmaterial om SVA:s verksamheter 
relaterade till främjande av biologisk mångfald riktade till
• Regionala och nationella aktörer, såsom föreningar för jakt, fiske, fågelskådning och friluftsliv och 

föreningar med artkunskap (Åtgärd 15)
• Allmänhet, såsom familjer, motionärer, naturentusiaster (Åtgärd 15)
• Förskolor och skolor (Åtgärd 16)
• Andra regionala och nationella myndigheter och beslutsförfattare (Åtgärd 17)

Det kommer vi göra genom att själva vara värdar för materialet på vår webbplats, genom atatsprida 
materialet via sociala medier och riktat kontakta särskilda aktörer (exempelvis kommuner) för möten och 
samtal.

Vi kommer även fortsätta att utveckla de delar av våra verksamheter som främjar biologisk mångfald: 
• Viltsjukdomsövervakningen
• Använda rödlistan som underlag för att hjälpa oss prioritera i vår verksamhet 
• Genom våra undersökningar skapa kunskap och underlag för att förstå främmande, invasiva arters 

effekter
• Främjande av en hållbar djurproduktion som ger minskad miljöbelastning

Mer om åtgärdsprogrammet på länsstyrelsens webbplats lansstyrelsen.se/uppsala. 

Hållbarhetslöften är frivilliga åtagande, där aktörer i länet lovar höja ambitionsnivån genom insatser 
som kopplas till regionala strategier och åtgärdsprogram. Hållbarhetslöftet för Ekosystem och biologisk 
mångfald är det andra av totalt fyra löften för att öka förutsättningarna att nå Sveriges miljömål. 
Hållbarhetslöften har tidigare lämnats för Minskad klimatpåverkan. Kommande åtgärdsprogram med 
tillhörande hållbarhetslöften gäller temaområdena Vatten och Samhällsutveckling. 

http://lansstyrelsen.se/uppsala
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