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• Parlamentariskt sammansatt  

• Ger råd till regeringen om hur miljömålen kan nås  

• Strategier för områden som kräver långsiktiga politiska avvägningar 

• Kan innefatta avvägningar mellan miljömål och mellan miljömål och andra 

samhällsmål 

• Mandat till år 2020 
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Ledamöter 

Ordförande Rolf Annerberg 

Roger Tiefensee (C) 

Anita Brodén (FP) 

Irene Oskarsson (KD) 

Lars Hjälmered (M) 

Helena Leander (MP) 

Matilda Ernkrans (S) 

Emma Wallrup (V)  
 

Sakkunniga 

Inger Strömdahl (Svenskt Näringsliv) 

Helena Jonsson (Lantbrukarnas Riksförbund) 

Mikael Karlsson (Naturskyddsföreningen) 

Lovisa Hagberg (Världsnaturfonden WWF) 

Anne-Li Fiskesjö (Länsstyrelsen i Kalmar) 

Ann-Sofie Eriksson (Sv. Kommuner och Landsting) 

Henrik Ripa (Lerums kommun) 

Klas Lundberg (SSAB)  

 

Experter 

Kristina Åkesson (Finansdepartementet) 

Håkan Alfredsson (Landsbygdsdepartementet) 

Eva Stengård (Kulturdepartementet) 

Ingrid Hasselsten (Miljödepartementet) 

Elisabeth Lidbaum (Näringsdepartementet) 

Johan Loock (Socialdepartementet) 
 

Plus experter som lämnar underlag kopplat till 

specifika uppdrag 

Beredningens sammansättning 
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Bred samhällsdialog 

• Bred dialog med myndigheter, näringsliv, ideella organisationer och 

forskarsamhället genom möten, seminarier och hearings 

• Syftet är att inhämta kunskap och föra dialog om idéer och förslag 
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Strategiuppdrag från regeringen 

• Strategi för en giftfri miljö: 

– Betänkandet Minska riskerna med farliga ämnen! lämnat den 15 juni 2012 

• Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning: 

– Betänkandet Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning lämnat den 31 

mars 2012 

– Betänkandet Långsiktigt hållbar markanvändning – del 1 lämnat den 13 juni 2013 

– Betänkande till den 15 juni 2014 

• Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik: 

– Betänkande till den 9 juni 2014 
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Strategi för en sammanhållen och hållbar vattenpolitik 

• Direktiv september 2012 (dir. 2012:95) med rapportering i juni 2014 

• Uppdraget är att föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder, 

med hänsyn tagen även till samhällsmål utanför miljöområdet 

• Beredningen beslutade om utredningsplan i november 2012 
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Utredningsområden beslutade av Miljömålsberedningen 

• Hur uppnår vi en hållbar näringsbelastning på vatten? 

• Hur arbetar vi med skydd, skötsel och restaurering av vattenområden? 

• Hur uppnår vi ett hållbart fiske? 

• Hur kan utsläpp av farliga ämnen förebyggas? 

• Hur åstadkommer vi en tydligare och mer verkningsfull styrning inom 

vattenområdet?  
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Expertgrupp tar fram fördjupade underlag 

• Ordförande Ulrika Siira 

Havs- och vattenmyndigheten 

• Björn Sjöberg 

Havs- och vattenmyndigheten 

• Ingrid Svedinger 

Landsbygdsdepartementet 

• Sindre Langaas 

Lantbrukarnas Riksförbund 

• Ola Broberg 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

• Helena André 

Miljödepartementet 

• Stefan Lundberg 

Naturhistoriska riksmuseet 

• Ellen Bruno 

Naturskyddsföreningen 

• Linda Gårdstam 

Naturvårdsverket 

 

  

• Alexander Gill 

Riksantikvarieämbetet 

• Stefan Nyström 

Sportfiskarna 

• Else-Marie Mejersjö 

Statens jordbruksverk 

• Roland Löfblad 

Svenskt Näringsliv 

• Peter Sörngård 

Svenskt Vatten 

• Lena Maxe 

Sveriges geologiska undersökning 

• Bo Rutberg 

Sveriges Kommuner och Landsting 

• Inger Näslund 

Världsnaturfonden WWF 
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Tidsplan expertgruppen 

• Expertgruppens rapport lämnas till Miljömålsberedningen den 27 

september 

• Rapporten utgör ett underlag för fortsatta överväganden inom 

Miljömålsberedningen 

• Expertgruppens slutrapport kommer att läggas ut under rubriken 

arbetsmaterial på Miljömålsberedningens hemsida www.sou.gov.se/mmb 
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Strategi för långsiktigt hållbar markanvändning 

• Direktiv från regeringen i oktober 2011 (dir. 2011:91)  

• Uppdrag att föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder för 

en långsiktigt hållbar markanvändning 

• Delbetänkande i juni 2013 med fokus på: 

– skydd och skötsel av landområden 

– miljöhänsyn i skogen 

• Strategins slutbetänkande lämnas i juni 2014 
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Utredningsfrågor till juni 2014 

Hållbar användning av jordbruksmark 

• Vilka frågor är särskilt angelägna att arbeta med i Sverige under perioden 
2014-2020 för att åstadkomma en långsiktigt hållbar användning av 
jordbruksmark? 

• Vilka frågor är särskilt angelägna att driva inför beslut om EU:s gemensamma 
jordbrukspolitik efter 2020 för att åstadkomma en hållbar användning av 
jordbruksmark? 

• Hur kan produktiv åkermark och dess bördighet bevaras för framtiden? 
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Utredningsfrågor till juni 2014, forts. 

Förändrad styrning av markanvändningen för ökat helhetsperspektiv 

• Finns det behov av att förändra styrningen av markanvändningen med 
anledning av vårt behov att möta ett förändrat klimat? 

• Finns det behov av att förändra styrningen av markanvändningen för att 
underlätta landskapsplanering och skapandet av sammanhang i landskapet i 
syfte att stärka den biologiska mångfalden? 
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Två expertgrupper tar fram fördjupade underlag 

• Hållbar användning av jordbruksmark 

• Ökat helhetsperspektiv i styrningen av mark- och vattenfrågor, särskilt 

med avseende på klimatanpassning och grön infrastruktur 

• Utgångspunkter i SOU 2012:15 och Miljömålsberedningens 

utredningsplan 

• Slutrapport från expertgrupperna den 29 november 2013 
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Expertgruppen för hållbar användning av jordbruksmark 

• Ordförande Olof Johansson 

Statens jordbruksverk 

• Josefin Walldén 

Havs- och vattenmyndigheten 

• Ulrika Askling 

Landsbygdsdepartementet 

• Hilda Runsten 

Lantbrukarnas Riksförbund 

• Eva Engström 

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

• Börje Alriksson 

Miljödepartementet 

• Johanna Sandahl 

Naturskyddsföreningen 

• Ingrid Rydberg 

Naturvårdsverket 

  

• Lotta Boss 

Riksantikvarieämbetet 

• Per Hazell 

Skogsstyrelsen 

• Erland Karlsson 

Statens jordbruksverk 

• Johan Andersson Anell 

Svenskt Näringsliv 

• Björn Holgersson 

Sveriges geologiska undersökning 

• Jan Wärnbäck 

Världsnaturfonden WWF 
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Expertgruppen för ökat helhetsperspektiv i styrningen av mark- och vattenfrågor 

• Ordförande Eva Smith 

Tidigare Naturvårdsverket 

• Sofie Adolfsson 

Boverket 

• Johan Kling 

Havs- och vattenmyndigheten 

• Ulrika Rinman 

Landsbygdsdepartementet 

• Gunnar Lindén 

Lantbrukarnas Riksförbund 

• Fredrik Fredriksson 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län 

• Michael Löfroth 

Miljödepartementet 

• Jan Terstad 

Naturskyddsföreningen 

• Mette Lindahl Olsson 

Myndigheten för samhällsskydd & beredskap 

• Hans Bäckman 

Svenskt vatten 

 

  

• Lars Westermark 

Naturvårdsverket 

• Hillevi Eriksson 

Skogsstyrelsen 

• Lotta Andersson 

SMHI 

• Charlotte Cederbom 

Statens geotekniska institut 

• Martin Sjödahl 

Statens jordbruksverk 

• Linda Eriksson 

Svenskt Näringsliv 

• Anna Hedenström 

Sveriges geologiska undersökning 

• Gunnar Fredriksson 

Sveriges kommuner och landsting 

• Lars Nilsson 

Trafikverket 

• Lennart Gladh 

Världsnaturfonden WWF 
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