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Inledning och bakgrund
För att uppfylla kraven som ställs av EarthCheck för att få en hållbarhetscertifiering så krävs en
aktionsplan som belyser de olika aspekterna av hållbarhet samt de utmaningar och den
förbättringspotential som finns inom destinationen. Aktionsplan ska belysa de områden som
Destination Järvsö behöver arbeta med och förbättras inom och detta görs genom uppförandet av
ett antal indikatorer och åtgärder. Planen ska vara grundstenen i det arbete som utförs inom
Destination Järvsö som är kopplat till certifieringen och hållbarhetsfrågorna. För att arbetet ska flyta
på enligt tidplan ska aktionsplanen följas upp årligen i samband med sammanställande och
rapportering av statistik till EarthCheck.
Hållbarhetcertifieringen via EarthCheck utgår från tolv nyckelområden som innehåller ett antal
obligatoriska indikatorer samt ett antal frivilliga indikatorer. Data för indikatorerna rapporteras in
årligen och följs upp av EarthCheck för att säkerställa att hållbarhetsarbetet går åt rätt håll.
De tolv nyckelområden som är utpekade av EarthCheck är baserade på de hållbarhetsproblem som
finns runt om i världen och som måste hanteras om hållbarhet ska uppnås. Det ska noteras att dessa
områden är framtagna ur ett internationellt perspektiv och representerar inte alltid de
hållbarhetsutmaningar som Destination Järvsö står inför. En lokal anpassning av de tolv områdena
har genomförts för att spegla de förutsättningar som finns i Järvsö.
Green Team – Destination Järvsö består av intressenter som representerar det offentliga, privata och
civilsamhället. Det är i dagsläget Ljusdals kommun, Destination Järvsö AB och Järvsörådet som utgör
Green Team med stöttning från Region Gävleborg. Det finns en beslutsfattande del av Green Team
samt en operativ del. De ingående organisationerna i Green Team representerar de olika
intressenterna och har fått förtroendet att arbeta fram material samt ta beslut kring de frågor som
rör certifieringsarbetet.

Figur 1: Organisationsschema för Green Team - Destination Järvsö

Denna aktionsplan är ett visionsdokument och en handlingsplan som beskriver de olika
hållbarhetsområdena, de utmaningar och möjligheter som är kopplade till varje område samt de mål
och åtgärder som Green Team Destination Järvsö ska jobba mot under de närmsta åren. Planen
lyfter fram ett internationellt och nationellt perspektiv kring varje område för att få ett större
perspektiv kring hållbarhetsfrågorna men tar sedan avstamp i de lokala förutsättningar, utmaningar
och möjligheter som finns inom destinationen, för att ta fram lokala indikatorer och åtgärder.
Aktionsplanen baseras på den riskanalys (bilaga 1) som har tagits fram av Green Team som gäller för
hela destinationen. Riskanalysen hanterar alla risker inom Destination Järvsö men det är inte alla
frågor som Green Team har mandat över och kan påverka. De risker som lyfts i denna aktionsplan
och där det finns en åtgärd kopplad till risken, samt är de som Green Team har rådighet över och de
vars åtgärder kan genomföras inom projektets ramar. Detsamma gäller andra utmaningar inom
hållbarhetsområdet som finns inom destinationen, endast de åtgärder som Green Team har mandat
över har hanterats i denna plan.
Aktionsplanen baseras även på de data som har rapporterats för destinationen och som har
analyserats av EarthCheck (bilaga 2). De indikatorer där vi ligger lägre än ”baseline” behöver
åtgärdas men även andra indikatorer där vi ligger över ”baseline” kan vara sådana som Green Team
vill jobba med och förbättra. I planen tas även lokala indikatorer fram vilket berör områden där vi
behöver arbeta med och förbättra. Indikatorerna är specifika, mätbara, tidsatta samt att ansvarig
organisation för varje indikator är definierad. Planen innehåller även en åtgärdslista som är kopplad
till de risker, indikatorer och utmaningar som har belysts.

Agenda 2030
Då Ljusdals kommuns arbete utgår från Agenda 2030 så kommer hållbarhetsområdena, indikatorer
och åtgärder att kopplas till Agenda 2030 för att lättare se vilka mål som denna plan hjälper till att
uppfylla.

Figur 2: De 17 globala målen för hållbar utveckling – Agenda 2030

Agenda 2030 mål

Figur 3: koppling mellan nyckelområden och Agenda 2030
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Indikatorer fastställda av EarthCheck
Rapporteringen till EarthCheck består av insamlandet av data för ett antal indikatorer. Indikatorerna
bygger på de tolv områden som är utpekade av EarthCheck och varje område har något eller några
indikatorer kopplade till sig. Några indikatorer är obligatoriska och data måste rapporteras för dessa
för att certifieringen ska godkännas. Andra indikatorer är frivilliga och data behöver inte rapporteras
men det uppmuntras. För att komplettera de indikatorer som är fastställda av EarthCheck så finns
möjligheten att sätta upp egna lokala indikatorer för att kunna arbeta med områden och utmaningar
som är specifika för destination Järvsö, vilka kan ses under rubriken lokala indikatorer och åtgärder.
Tabell 1: Obligatoriska och frivilliga indikatorer kopplade till hållbarhetsområden fastställda av EarthCheck

Område
1. Effektivitet, bevarande
och förvaltning av energi
2. Växthusgasemissioner
3. Luftkvalitetsskydd och
bullerkontroll
4. Förvaltning av
vattenresurser
5. Hantering av
avloppsvatten, dränering
och strömmar
6. Bevarande och
hantering av ekosystem
7. Planering och utveckling
av mark
8. Transporter
9. Avfallshantering

10. Hantering av
miljöskadliga substanser
11. Social och kulturell
förvaltning
12. Ekonomisk förvaltning

Obligatorisk indikator
Energiförbrukning
Växthusgasemissioner
Kväveoxider producerat
Svaveldioxider producerat
Partiklar i luft
Dricksvattenförbrukning
Vattenbesparing
Vattenkvalitet

Habitatskyddsområde
Pappersprodukter
Grönytor

Frivillig indikator
Förnybar energi
Grön energi (köpt el)
Kolbindning

Återvunnet/insamlat vatten

Bevarande av livsmiljöer

Energiförbrukning
Avfall skickat till deponi
Återvunnet/återanvänt/komposterat
Avfallsåtervinning
avfall
Avfall skickat till förbränning
Rengöringsprodukter
Bekämpningsmedel
Säkerhet
Fond för underhåll av destinationen
Arbetslöshet
Ackrediterade verksamheter
Miljöackrediterade verksamheter
Klagomål

Lokala indikatorer och åtgärder
1. Effektivitet, bevarande och förvaltning av energi
Om nyckelområdet
Energifrågan är en av de stora hållbarhetsfrågorna som finns inom miljöområdet för tillfället, både
internationellt och lokalt. Energianvändningen bidrar till en ökad växthuseffekt då fossila bränslen
används som energikälla och är ett av de största bidragen till ökat utsläpp av växthusgaser
internationellt. Det blir även en social och ekonomisk fråga då hållbar energi ska finnas tillgänglig för
alla enligt Agenda 2030, men i dagsläget ser det inte ut så internationellt.
I Sverige ser problemen lite annorlunda ut än vad de gör i resten av världen. I Sverige finns idag en
hållbar elproduktion då stora delar av den inhemska elen är fossilfri, men det finns problem med
kapacitetsbrist då elen inte produceras där den används. Den fossila energi som fortfarande används
till uppvärmning, transporter och industri behöver fasas ut och ersättas med fossilfria alternativ.
Detta leder till att vi behöver använda mindre energi samt att den energi som används behöver vara
fossilfri.
Riskanalys
Två av de risker som har identifierats i riskanalysen kan och behöver hanteras av Green Team. Båda
problemen mynnar ut i att vi alla behöver använda mindre och mer hållbar energi. Dels finns risken
med höga elpriser då det uppstår elbrist i landet och dels finns problemet med den påverkan energin
har på miljön. Det största problemet är de växthusgasutsläpp som uppstår vid användning av fossila
bränslen.
Utmaningar och förbättringspotential
De utmaningar som Destination Järvsö står inför liknar de som övriga landet står inför. Det behövs
energieffektivisering av alla sektorer samt att elanvändningen behöver analyseras. Ljusdals kommun
är i uppstarten av att ta fram en energiplan för hela kommunen vilket kommer att innefatta
destinationen. I energiplanen kommer mål och åtgärder att tas fram som Ljusdals kommun har
rådighet över vilket kommer att påverka destinationen. Inom besöksnäringen kommer Green Team
att fokusera på åtgärder kopplade till företagen som är anslutna till Destination Järvsö AB. Dels så
behöver elanvändningen granskas för att se hur stor andel som består av grön el och dels så kommer
fokus att ligga på energieffektivisering av företagen. Ljusdals kommuns energi- och klimatrådgivare
(EKR) kommer att jobba mer aktivt med Destination Järvsö AB och Järvsörådet för att nå ut till fler
företag och privatpersoner för att kunna ge råd kring energifrågor.
Indikatorer och åtgärder
Tabell 2: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator
2023 ska antalet personer och företag som fått
rådgivning av Energi- och klimatrådgivningen
ökat med 20 % jämfört med 2019
Mellan år 2021 och 2023 ska 20 % av företagen
som fått rådgivning via Energi- och
klimatrådgivningen komma från
besöksnäringen

Åtgärd
EKR samarbetar med Järvsörådet för bredare
marknadsföring
EKR genomför företagsutmaningar
Destination Järvsö AB arbetar aktivt för att
besöksnäringsföretagen ska kontakta energioch klimatrådgivningen

Andelen grön el i företagen ska uppgå till 80 %
år 2023

Andelen grön el som förbrukas av företagen ska
rapporteras varje år
Ljusdals kommun ska senast 2022 antagit en
energiplan som berör Ljusdals kommuns
geografiska avgränsning samt innehåller
åtgärder kopplade till Ljusdals kommunkoncern

2. Växthusgasemissioner
Om nyckelområdet
Att minska på utsläpp av växthusgaser som påskyndar klimatförändringarna är vår tids största
utmaning inom miljöområdet. Klimatförändringarna påverkar exempelvis den biologiska mångfalden
och medför mer extrema väder. Detta leder till både sociala och ekonomiska problem, exempelvis
genom att livsmedelsproduktionen påverkas av ett förändrat väder samt att risken för
översvämningar och torka ökar. Det kan leda till skördekatastrofer, svält och massflykt från länder
som kommer att drabbas hårdast av detta.
De absolut största utsläppen av växthusgaser i Järvsö kommer från transporter, sett till territoriella
utsläpp. De konsumtionsbaserade utsläppen som uppstår utanför Sveriges gränser syns inte i den
officiella statistiken, men det är utsläpp som orsakas av den konsumtion som genomförs i Sverige
men där utsläppen sker i andra länder.
Riskanalys
Tre risker har identifierats gällande växthusgasutsläpp. Två av dessa rör risken med de utsläpp som
uppstår vid aktiviteter i Järvsö. Dels är det risken med de utsläpp som sker vid ökat resande kopplat
till turismnäringen och dels är det de konsumtionsbaserade utsläppen som uppstår både i och
utanför Järvsös gränser. Den tredje risken är den som uppstår vid mer extrema väder, exempelvis vid
ökade mängder regn eller mer torka, som kan få stora konsekvenser.
Utmaningar och förbättringspotential
För att nå målen i Parisavtalet krävs det stora minskningar av växthusgasutsläppen samt att
kommunen arbetar för att kunna hantera de problem som uppstår vid ett förändrat klimat. Det
Green Team kommer att fokusera på i denna plan är att minska utsläppen från transporter samt
genom energieffektivisering av hushåll och lokaler. Klimatanpassning är ett viktigt område som
måste arbetas med men är inte något som Green Team har mandat över och därmed sätta upp
åtgärder för. Däremot är Ljusdals kommun i uppstarten av ett klimatanpassningsarbete vilket kan
komma att påverka Destination Järvsö i framtiden.
Indikatorer och åtgärder
Indikatorer och åtgärder kopplade till växthusgasemissioner faller under områdena
energieffektivisering och transporter.

3. Luftkvalitetsskydd och bullerkontroll
Om nyckelområdet
Luftföroreningar är ett av de största miljöhoten i världen då de påverkar både hälsa och miljö och de
orsakar runt 7 miljoner dödsfall varje år. Problemen med luftföroreningar är som störst i
storstadsregioner runt om i världen. Luftföroreningar uppkommer från flera olika aktiviteter i
samhället, exempelvis vid förbränning, i processutsläpp vid industrier eller damning från

bergshantering. Även buller påverkar hälsan negativt exempelvis genom att det påverkar
prestationsförmågan, inlärningen och sömnen. En långvarig exponering av flyg- och vägtrafikbuller
kan öka risken för hjärt-och kärlsjukdomar.
Sverige har generellt låga värden när det kommer till luftföroreningar med de högsta halterna i de
större städerna. Trots det så uppskattas antalet personer som dör i förtid till följd av dålig luftkvalitet
till 7600 personer per år i Sverige. Om man ser till Ljusdals kommun och Järvsö så har vi historiskt
låga värden av luftföroreningar där de har legat under de miljömålsvärden som finns för frisk luft.
Järvsö socken är en liten ort där det inte finns någon industri som orsakar större utsläpp. Även
vägtrafiken är relativt låg och därmed är luftkvaliteten relativt bra.
Riskanalys
Två risker har identifierats, ingen av dem har särskilt hög riskfaktor. Det finns en risk med en ökad
bilburen turism som påverkar närmiljön, speciellt under hög trafikbelastning. Trafikverket genomför
luftkvalitetsmätningar och Ljusdals kommun har historiskt bra värden som ligger under
gränsvärdena. Den andra risken är bullerstörningar från verksamheter, exempelvis från
snöproduktion och pistning av Järvsöbacken eller från byggverksamhet. Dessa är tidsbegränsade
och hanteras enligt plan- och bygglagen för att gränsvärden inte ska överskridas.
Utmaningar och förbättringspotential
De indikatorer för luftkvalitet visar på att Järvsö socken ligger bra till i förhållande till andra
destinationer där vi för kväveoxid och svaveldioxid ligger bättre än ”baseline”. Däremot så ligger vi
för PM10 sämre än baseline och något som behöver förbättras. Utmaningen med att förbättra detta
värde ligger i att åtgärderna som krävs ligger utanför Green Teams mandat då en stor del av PM10
uppkommer från slitage av däck och vägar. Men genom att arbeta med cykelinsatser och främja
kollektivtrafik kan en del göras för att minska på mängden trafik i Järvsö.
Indikatorer och åtgärder
Tabell 3: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator

Åtgärd
Ljusdals kommun ska fortsätta följa upp
luftkvaliteten genom rapporteringen till
EarthCheck

4. Förvaltning av vattenresurser
Om nyckelområdet
Vatten är nödvändigt för allt liv på jorden, för människor likaväl som för andra organismer. På många
platser på jorden är det akut vattenbrist som orsakar sjukdomar och dödsfall bland människor. Även
djur och andra organismer påverkas av vattenbristen men även av annan mänsklig aktivitet som
påverkar vattentillgången så som dammar, vandringshinder, överfiskning och ohållbart nyttjande av
vattenresurser. Nästan 10 % av alla världens kända arter lever i sötvattenmiljöer. Sedan början på
1970-talet har sötvattenlevande fiskar, fåglar, däggdjur, reptiler och groddjur minskat med över 80 %
på global nivå.
I Sverige är det i dagsläget ingen generell vattenbrist men vi har under de senaste åren haft perioder
av torka vilket har påverkat stora delar av samhället, bland annat jordbruksverksamheter där det
inte har funnits nog med foder till boskapsdjuren. Med ett förändrat klimat ökar riskerna för mer

extremväder och däri en ökad risk för höga temperaturer och mindre nederbörd. Ett annat av de
stora problemen som Sverige har är övergödning som påverkar sjöar, vattendrag och inte minst
Östersjön. Effekten blir minskad biologisk mångfald, försämrad vattenkvalitet, ökad algblomning och
syrebrist som resultat.
Riskanalys
Tre risker har identifierats, alla med medelhög risk. Övergödning av sjöar och vattendrag kan få
stora konsekvenser, men i dagsläget är vattenkvaliteten i Järvsö god i de flesta sjöar och vattendrag.
Det finns en risk att det uppstår vattenbrist vilket skulle påverka flera delar av samhället, såsom
dricksvattenförsörjningen, jord- och skogsbruk samt industri och turism . Det finns även en risk att
drickvattenreservoarer förorenas och då skulle konsekvenserna bli relativt stora, men sannolikheten
att det sker är inte så stor.
Utmaningar och förbättringspotential
Då vattenbrist inte är något stort problem i dagsläget så är det inga stora åtgärder som behöver
sättas in. Däremot så kan det med ett förändrat klimat bli uppstå fler och längre perioder med torka.
Det Green Team kan göra som ett första steg är att undersöka hur det ser ut i dagsläget med
snålspolande toaletter, kranar och duschar för att se om fler åtgärder behöver sättas in där.
Destination Järvsö AB kan även påverka sina gäster om hur de kan hjälpa till för att spara vatten när
de besöker destinationen.
Indikatorer och åtgärder
Tabell 4: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator

Åtgärd
Kommunikation kring att spara vatten ska
finnas tillgänglig på Destination Järvsös
hemsida senast år 2021
Antalet snålspolande toaletter, kranar och
duschar hos Destination Järvsö och företagen
ska rapporteras för år 2020

5. Hantering av avloppsvatten, dränering och strömmar
Om nyckelområdet
Hantering av avloppsvatten är ett problem i många delar av världen där rening av avloppsvatten från
industri och hushåll inte finns eller är väldigt dålig. Det orenade vattnet skapar en ohälsosam miljö
och påverkar människors hälsa, framförallt så drabbas människor som lever i fattigdom.
I Sverige har vi ett väl utbyggt system av avloppsrening från både industri och hushåll. Mätningar
utförs kontinuerligt och följs upp för att kontrollera att en godkänd nivå hålls på det renade vattnet.
Diverse olika föroreningar kan nå sjöar och vattendrag på flertalet olika sätt men ett sätt är med
dagvattnet. Ett stort problem som finns i Sverige idag är mikroplastföroreningar. En stor andel av
dessa föroreningar kommer via vägtrafiken från däck som följer med dagvattnet ut till recipienten.
Ett annan vanlig källa av dessa utsläpp är konstgräsplaner där mikroplastgranulat läcker ut från
planen och till slut når sjöar och vattendrag. I en studie som IVL Sveriges miljöinstitut har genomfört
så uppgår mikroplastförlusterna till drygt en halv ton per elvamannaplan och år.

Riskanalys
Tre risker har identifierats men mandatet för frågan ligger utanför Green Team. Risken för
överbelastning av avloppsnätet är lågt i Järvsö i dagsläget då kapaciteten är tillräcklig. En risk med
hög riskfaktor är föroreningar av sjöar och vattendrag pga utsläpp av mikroplaster från ex bildäck
och konstgräsplaner. Riskfaktorn blir hög då utsläppen sker kontinuerligt även om det tar lång tid för
mikroplasterna att ackumuleras. Det finns en risk för dammbrott uppströms i Ljusnan vilket skulle
leda till stora översvämningar och elavbrott. Sannolikheten att detta skulle ske är väldigt liten då det
arbetas aktivt för att förhindra detta via en dammhaverigrupp på Länsstyrelsen. Däremot skulle
effekten av ett dammbrott vara potentiellt katastrofalt vilket leder till en hög riskfaktor.
Utmaningar och förbättringspotential
De flesta utmaningar som destinationen och kommunen står inför är sådant som ligger utanför
Green Teams mandat och behöver hanteras främst av Ljusdals Energi AB.

6. Bevarande och hantering av ekosystem
Om nyckelområdet
Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som ekosystemen ger människan och som bidrar till
vår välfärd och livskvalitet och vi är alla beroende av dessa ekosystemtjänster. Vi är beroende av
tillgång till ren luft och rent dricksvatten, många miljoner människor är beroende av ved till
uppvärmning och en stor del av världens livsmedelsgrödor är beroende av pollinering av djur.
Ekosystemen är även viktiga för att motverka klimatförändringar. Marina ekosystem och
landekosystem binder ca 60 % av de koldioxidutsläpp som orsakas av människans aktiviteter.
Ekosystemtjänster sträcker sig även längre än det som är nödvändigt för människans överlevnad, de
bidrar även till ett välbefinnande genom exempelvis naturmiljöer som är lämpliga för friluftsliv och
rekreation.
Den biologiska mångfalden är en ekosystemtjänst som är extremt hotad idag då 1 miljon arter i
världen riskerar att dö ut och mänsklig aktivitet är den största faktorn. Den biologiska mångfalden
hotas av förstörelse av livsmiljöer ex. genom ändrad markanvändning, föroreningar, ohållbar
jakt/fiske och invasiva främmande arter.
Riskanalys
Två risker, båda med en hög riskfaktor, har identifierats i Järvsö. Den första är att det uppstår ett
ökat tryck på naturmiljöer då turismen i området ökar. Då Destination Järvsö ökar satsningen på
utomhusaktiviteter året om så kommer naturen att utsättas för ett ökat slitage då fler hittar ut till
den. Slitage på mark, vegetation och stigar ökar samt att det troligtvis sker en ökad nedskräpning.
Den andra risken är att det kan uppstå skogsbrand, och skulle det ske exempelvis på Öjeberget så
skulle det vara förödande inte enbart för ekosystemen utan även för turismnäringen.
Utmaningar och förbättringspotential
Den ökande turismen kommer att få konsekvenser på naturmiljöer i området. För att påverkan ska
bli så liten som möjligt så krävs det större informationsinsatser för att nå de gäster som besöker
destinationen. Genom att informera alla gäster som bokar boende via Destination Järvsö AB om
beteende i naturen så nås en stor andel av de gäster som besöker destinationen. Att informationen

om allemansrätten och beteende i naturen finns på de skyltar som förekommer vid starter av många
vandrings- och cykelleder gör att även dagsbesökare nås.
Andelen skyddad natur inom destinationen var 2,6 % år 2019 vilket är lägre än ”baseline” och något
som EarthCheck pekar på där vi behöver förbättras. Att nya naturområden ska skyddas ligger utanför
Green Teams mandat men det är en fråga som behöver lyftas och arbetas med på en högre nivå. Det
Green Team kan arbeta med är exempelvis att gynnandet av biologisk mångfald. Ljusdals kommun är
en del av Biosfärområde Voxnadalen som har ett projekt där gynnande av biologisk mångfald har
huvudfokus. Men mer behöver göras och fler åtgärder behöver tas fram.
Indikatorer och åtgärder
Tabell 5: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator
90 % av alla gäster som bokar boende via
Destination Järvsö AB ska få information om
beteende i naturen och allemansrätten

Åtgärd
Destination Järvsö AB informerar om
allemansrätten i samband med bokning av
gästnätter
I samband med byte av skyltar vid start av leder
ska information om beteende i naturen finnas
Järvsörådet samarbetar med Destination Järvsö
AB och vandringsgruppen i Idéforum för att
minska på slitage av naturmiljöer

7. Planering och utveckling av mark
Om nyckelområdet
Planering och utveckling av mark kan ha en stor betydelse när det kommer till miljö- och
hållbarhetsfrågor. Det kan ha en positiv inverkan genom att man exempelvis planerar för att gynna
den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster som finns, att premiera cykel- och gångvägar
eller att upplåta mark för odling. Miljön kan även påverkas negativt av den planering och utveckling
som sker. I många städer är det brist på byggbar mark och för att kunna möta den bostadsbrist som
även finns så finns risken att det sker etablering på odlingsbar mark. Att ta odlingsbar mark i anspråk
för att bygga bostäder, vägar eller industrier så är det ofta en irreversibel förändring då det är svårt
att återställa marken till åkermark. Minskningen av odlingsmark leder till en minskad möjlighet till
produktion av livsmedel och i framtiden kommer denna mark att vara väldigt viktig då
klimatförändringarna kommer att påverka marken och livsmedelsproduktionen negativt.
Riskanalys
Två risker har identifierats som båda berör byggbar mark. Det finns i dagsläget en brist på byggbar
mark i centrala Järvsö, i och med detta uppstår det även motstridigheter i vad marken ska utnyttjas
till. Det finns byggbar mark på ytor med sämre läge som då inte är lika attraktivt. Då det är brist på
byggbar mark finns det ett tryck på att man ska få ta centralt belägen odlingsbar mark i anspråk för
att kunna etablera sig där.
Utmaningar och förbättringspotential
Ljusdals kommun har beslutat att byggnation på odlingsbar ska begränsas genom att byggnation ska
ta så lite jordbruksmark som möjligt i anspråk och att byggnation ska följa åkermarkens naturliga
gränser. Även den nyligen antagna handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi för Gävleborgs
län pekar på att kommunen ska ta stor hänsyn till jordbruksmarken i den fysiska planeringen. När

det kommer till klimatanpassning så är det ett arbete som kommer att startas upp på Ljusdals
kommun där frågor kring planering och utveckling av mark kan komma att tas i beaktande.
Indikatorer och åtgärder
De flesta utmaningar som destinationen och kommunen står inför är sådant som ligger utanför
Green Teams mandat och behöver hanteras främst av Ljusdals kommun.

8. Transporter
Om nyckelområdet
En av de största utsläppskällorna av växthusgaser i Sverige är från transporter som står för en
tredjedel av alla Sveriges totala växthusgasutsläpp. För att minska på växthusgasutsläppen från
transporter så krävs det att de fossila drivmedlen byts ut till fossilfria samt att det sker en minskning
av resande totalt sett. För att kunna köra på andra drivmedel än fossilfria så måste det finnas andra
alternativ tillgängliga. Dels krävs det laddstolpar längs vägarna och vid besöksmål och dels så krävs
det andra typer av fossilfria alternativ till bensin och diesel. För att miljömålen för minskade utsläpp
från transporter ska nås så krävs det även ett minskat resande. Ett sätt att uppnå det är att ersätta
bilen med cykel. En ökad cykling får även positiva aspekter när det kommer till folkhälsa samt att det
minskar på trängseln i städer och tätorter.
Turisterna som besöker destination Järvsö kommer ofta från Mälardalsregionen och det främsta
transportsättet för dessa turister är med bil. Trots detta så ligger Järvsö lokaliseringsmässigt bra till
ur ett transportperspektiv då järnvägssträckningen mellan Stockholm-Östersund passerar Järvsö.
Riskanalys
Två risker som har identifierats behöver uppföljande åtgärder. En risk med hög riskfaktor är att en
ökad bilanvändning leder till ökade koldioxidutsläpp och en ökad miljöpåverkan. Detta är ett
konstant pågående problem som får långsiktiga konsekvenser. Den andra risken har en medelhög
riskfaktor då de rör sig om att det inte finns någon cykelvänlig infrastruktur i Järvsö vilket
turistnäringen som satsar på cykelaktiviteter tappar kunder på.
Utmaningar och förbättringspotential
För att underlätta resorna inom Järvsö och mellan de olika turistattraktionerna så infördes 2018 en
skyttelbuss-lösning som ska förenkla för de resenärer som kommer med tåg att ta sig till boende och
aktiviteter. Men ett mer aktivt arbete med att främja kollektiva färdmedel behövs.
För att man ska kunna resa till Järvsö på andra drivmedel än fossila så krävs att det finns andra
alternativ tillgängliga. Det krävs även ett större arbete med cykelåtgärder för att fler ska välja att ta
cykeln istället för bilen. Det är även åtgärder som gynnar turistnäringen då stora delar av
sommarsäsongen baseras på cykelaktiviteter.
Indikatorer och åtgärder
Tabell 6: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator
Antalet tågresenärer som anländer till Järvsö
station ska öka med 20 % till år 2024 jämfört
med 2019

Åtgärd
Destination Järvsö AB arbetar aktivt med
marknadsföring för att få fler besökare att resa
med tåg

Företagen kopplade till Destination Järvsö ska
minska sina CO2-utsläpp från egna transporter
med 30 % senast 2025 jmf med 2020

Green Team arbetar aktivt med
förenklingsåtgärder för att det ska gå lätt att
resa med kollektivtrafik
Senast 2022 ska företagen kopplade till
Destination Järvsö få information om
cykelvänlig arbetsplats
EKR informerar om klimatpåverkan från
transporter och alternativ till fossila drivmedel

9. Avfallshantering
Om nyckelområdet
Avfallshantering är ett stort problem i många delar av världen och det är främst människor i fattiga
länder som påverkas mest av en ohållbar avfallshantering. Varje år produceras 2 ton sopor av
människor som bor i städer runt om i världen. För att ta hand om detta exporteras stora mängder till
andra länder för återvinning vilket ofta inte sker på ett hållbart sätt. Stora soptippar skapas och
mycket av soporna förbränns i naturen vilket leder till problem för både natur och människors hälsa.
På grund av den stora nedskräpningen av plast så är denna fraktion speciellt utpekat av FN som ett
stort hot mot haven.
I Sverige arbetar man efter en avfallshierarki vilket har lett till att det är en relativt bra
avfallshantering. I avfallshierarkin arbetar man för att minska uppkomsten av avfall, för att sedan
prioritera återanvändning, återvinning och i det allra sista steget hamnar soporna på deponier.
Genom att minska på uppkomsten av sopor så minskar slöseriet av resurser och även
klimatpåverkan minskar. I Ljusdals kommun finns en nyligen antagen avfallsplan som har fokus på
kretsloppstänk för att minska ännu mer på uppkomsten av avfall.
Riskanalys
Fyra risker har identifierats men endast en har hög riskfaktor, resterande har en låg eller medelhög
riskfaktor. Utsläpp av skadliga ämnen kan ske både från deponier och från osorterat avfall, men
lagstiftningen i Sverige medför att den risken är låg och renhållningsbolaget arbetar utifrån dessa
lagkrav. Slöseri av resurser uppstår då material och produkter som kan användas blir avfall.
Riskfaktorn för denna är medelhög då det sker kontinuerligt men i relativt små mängder som under
tid får en stor effekt. Risken med hög riskfaktor är den som uppstår om det sker en olycka med
transport av farliga ämnen. Sannolikheten att det ska ske är låg men konsekvenserna om det sker
kan bli väldigt stora.
Utmaningar och förbättringspotential
Ljusdals kommun arbetar med en nyligen antagen kretsloppsplan som hanterar avfallsfrågor i alla
delar av kommunen. Det Green Team kan göra inom det här området är att undersöka och påverka
företagens avfallshantering vilket skulle komplettera det arbeta som genomförs genom
kretsloppsplanen. En första åtgärd kommer att bli att undersöka nuläget för att se hur
avfallshanteringen ser ut idag och för att se vad som behöver förbättras.

Indikatorer och åtgärder
Tabell 7: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator

Åtgärd
Senast 2022 ska kartläggning av
avfallshanteringen genomföras på de företag
som kopplas till Destination Järvsö

10. Hantering av miljöskadliga substanser
Om nyckelområdet
Miljögifter kan ha stor påverkan om de hamnar i naturen då de ofta bryts ned väldigt långsamt eller
inte alls. De kan även vara skadliga för oss människor. Miljögifter finns i en mängd olika produkter
och de kan hamna i naturen via många olika vägar. Hur giftig en produkt är och effekten på miljö och
människor beror på vilken substans och koncentration man kollar på. I Sverige är det
kemikalieinspektionen som är tillsynsmyndighet när det kommer till kemiska produkter och man
följer lagstiftningen som är reglerad på EU-nivå. Det finns alltså ett stort arbete kring att minska på
mängden miljöfarliga kemikalier som används och då även minska risken för spridning av dessa. Men
det finns fortfarande utmaningar inom området då det är en stark ökning av antalet nya kemiska
produkter som tillverkas och det är svårt att veta hur kemikalierna i produkterna samverkar och vilka
effekter de har tillsammans när de kommer ut i miljön.
Riskanalys
Den risk som kan hanteras av Green Team rör användningen av bekämpnings- och rengöringsmedel
hos de företag som är kopplade till Destination Järvsö AB. Användningen av miljöskadliga
bekämpnings- och rengöringsmedel kan leda till utsläpp av farliga ämnen, vilket gör att miljövänliga
produkter är att rekommendera.
Utmaningar och förbättringspotential
Svensk lag ställer redan höga krav på användandet av miljöskadliga produkter. Det Green team kan
arbeta med och har mandat över är att undersöka och uppmuntra företagen att välja ännu mer
miljövänliga produkter när det kommer till exempelvis bekämpning- och rengöringsmedel.
Indikatorer och åtgärder
Tabell 8: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator

Åtgärd
Årligen följa upp andelen miljövänliga
bekämpnings- och rengöringsmedel hos
företagen

11. Social och kulturell förvaltning
Om nyckelområdet
Besöksnäringen är idag en av Sveriges basnäringar och står för en växande del av Sveriges ekonomi
och sysselsättning. Den totala turismkonsumtionen har ökat kraftfullt under hela 2000-talet, och
turistexporten, det vill säga utländska besökares konsumtion i Sverige, har haft en ännu snabbare
ökningstakt. Med denna ökning kommer även ett ansvar att besöksnäringen arbetar för att uppnå

social hållbarhet. I Sverige har vi idag lagar och regler som styr att alla verksamheter ska arbeta för
att uppnå social hållbarhet, men med en ökad turism följer även vissa problem. Ett problem med
överturism kan uppstå när denna näring växer, vilket kan leda till konflikter med lokalbefolkningen.
Det kan även leda till att turisterna får en försämrad upplevelse om det är mer turister än den lokala
besöksnäringen kan klara av. Även livskvaliteten hos lokalbefolkningen kan påverkas om man
upplever att den ökade turismen begränsar eller försämrar vardagen. I Järvsö uppstår även ett
problem då bostäder blir mer och mer attraktiva att användas som fritidshus vilket gör det svårare
för speciellt ungdomar att bo kvar på orten när man flyttar hemifrån, då priserna ökar i takt med att
turismen ökar.
Riskanalys
Tre risker med hög riskfaktor har identifierats. Överturism kan leda till att de bofasta på orten
upplever att sin livskvalitet är påverkad och det kan även leda till att turisternas upplevelse påverkas
negativt. En ökad turism leder även till att det kommer kritik från lokalbefolkningen då upplevelsen
är att turismen stör den lokala miljön. Risken för skador på natur- och kulturmiljö ökar även vid en
ökad turism.
Utmaningar och förbättringspotential
Då turismen ökar finns det en risk att lokalbefolkningen upplever att livskvaliteten förändras och
försämras vilket måste följas upp och åtgärdas. Det är då viktigt att lokalbefolkningen får vara med
och driva utvecklingen av orten. Det arbetet behöver förstärkas och förbättras. Risken med
överturism kan även leda till att turisterna upplever vistelsen som försämrad vilket även är något
som måste tas hänsyn till.
Genom hållbarhetscertifieringen finns det en möjlighet att arbeta mer med social hållbarhet, både
med de inblandade i projektet men även med de företag som är kopplade till destinationen. Det
skulle gynna både företagarna och hela turistnäringen om det blir en ökad förståelse kring dessa
frågor.
Indikatorer och åtgärder
Tabell 9: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator

Åtgärd
Senast 2023 ta fram en plan på hur vi
kommunicerar för att det ska ske på ett
jämställt och jämlikt sätt
En utbildning inom social hållbarhet ska
erbjudas för alla företag inom Destination
Järvsö
Järvsörådet ska starta igång inkluderingsarbetet
(Inkluderingsgruppen) och se till att olika forum
för inkludering finns
Digitala möten/Bygdecaféer genomförs 6-8
ggr/år med starten hösten 2021

12. Ekonomisk förvaltning
Om nyckelområdet
De ekonomiska fördelarna som kommer med en ökad besöksnäring är många, exempelvis så skapas
jobb och arbetsmöjligheter kopplat till besöksnäringen, både i rena besöksattraktioner men även
jobb kopplade till transporter, boende, livsmedel och restauranger och andra serviceyrken.
Besöksnäringen kan även leda till att en utveckling av området i form av infrastruktur och service
som även gynnar lokalbefolkningen. För att utnyttja och gynna den lokala näringen som skapas är
det viktigt att handel sker lokalt och gärna mellan olika besöksnäringsföretag. Men ett problem som
uppstod under 2020 var att små företag fick det svårare att klara sig ekonomiskt på grund av den
rådande pandemin och de effekter som uppstod på grund av den.
En utmaning som uppstår i Järvsö, som har en besöksnäring som är säsongsberoende, är att det är
svårare att få en jämn ekonomi över året vilket skapar svårigheter att behålla personal och att
anställa personal på årsbasis istället för över en säsong.
Riskanalys
Fyra risker har identifierats, alla med hög eller medelhög riskfaktor. Säsongsvariationer ger låg
lönsamhet och svårigheter att behålla personal över tid vilket ökar den ekonomiska risken samt att
den höga personalomsättningen kan leda till sämre service. Vid olyckor eller pandemier har små
företag låg uthållighet och risken för konkurs, nedläggningar och utebliven tillväxt ökar. Vid olyckor
ökar risken för massmediakritik som kan leda till dålig publicitet för besöksnäringen. Hög andel
importerad mat leder till en missad möjlighet för utveckling av lokalt producerade och förädlade
livsmedel.
Utmaningar och förbättringspotential
Den lokala ekonomin förbättras om lokala tjänster och produkter nyttjas mer inom orten och i
turistnäringen. Ett exempel är att gynna de lokala livsmedelsproducenter som finns på orten och
inom kommunen. För att förbättra ekonomin inom turistsektorn krävs det även att
säsongsvariationerna jämnas ut över året för att få en jämnare inkomst samt att det blir lättare att
behålla personal om det finns en möjlighet till heltidsanställning istället för säsongsarbete.
Indikatorer och åtgärder
Tabell 10: lokala indikatorer och åtgärder

Indikator

Åtgärd
Andelen lokala producenter som används av
livsmedelsföretag ska rapporteras årligen
Senast 2021 ska en kartläggning av antalet
gästnätter bokade via Destination Järvsö AB per
månad genomföras

Sammanställning av indikatorer
Tabell 11: sammanställning av indikatorer med beräkningsanvisning och ansvarsfördelning

Indikator

Aspekt

Beräkningsanvisning

2023 ska antalet personer och
företag som fått rådgivning av
Energi- och klimatrådgivningen
ökat med 20 % jämfört med 2019
Mellan år 2021 och 2023 ska 20 %
av företagen som fått rådgivning
via Energi- och klimatrådgivningen
komma från besöksnäringen
Andelen grön el i företagen
kopplade till Destination Järvsö
ska uppgå till 80 % år 2023
90 % av alla gäster som bokar
boende via Destination Järvsö AB
ska få information om beteende i
naturen och allemansrätten

Energieffektivisering,
minskade CO2-utsläpp

Antalet tågresenärer som reser
från Järvsö station ska öka med 20
% till år 2024 jämfört med 2019

Minskade CO2-utsläpp,
minskad biltrafik i
tätorten

Antal personer och
företag som får
rådgivning via telefon, epost eller möten
Antal företag kopplade till
besöksnäringen i
förhållande till övriga
företag
Andelen grön el av totala
andelen el som företagen
köper in
Antalet gäster som får
information om beteende
i naturen och
allemansrätten i samband
med bokning
Antalet påstigande vid
Järvsö station med Xtrafik och SJ (tåg)

Företagen kopplade till
Destination Järvsö ska minska sina
CO2-utsläpp från egna transporter
med 30 % senast 2025 jmf med
2020

Minskade CO2-utsläpp

Energieffektivisering,
minskade CO2-utsläpp

Minskade CO2-utsläpp

Skydd av naturmiljöer

CO2-ekvivalenter
beräknas från den mängd
bränsle som används i
fordon

Ansvarig
funktion
EKR

Tid

Bidrar till Agendamål

2022

7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa
klimatförändringarna

EKR

2023

7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa
klimatförändringarna

Green Team

2023

Destination
Järvsö AB

Årligen

7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa
klimatförändringarna
15. Ekosystem och biologisk
mångfald

Green team

2024

Destination
Järvsö AB

2025

11. Hållbara städer och
samhällen
13. Bekämpa
klimatförändringarna
7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa
klimatförändringarna

Sammanställning av åtgärder
Tabell 12: Sammanställning av åtgärder som är tidssatta samt drivande och medverkande funktioner

Åtgärd
EKR samarbetar med Järvsörådet för bredare
marknadsföring
EKR genomför företagsutmaningar

Tid
2021

Drivande
EKR

Medverkande
Järvsörådet

Bidrar till Agendamål
7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa klimatförändringarna
7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa klimatförändringarna
7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa klimatförändringarna

2022

EKR

Destination Järvsö AB arbetar aktivt för att
besöksnäringsföretagen ska kontakta energi- och
klimatrådgivningen
Andelen grön el som förbrukas av företagen ska
rapporteras varje år
Ljusdals kommun ska senast 2022 antagit en
energiplan som berör Ljusdals kommuns
geografiska avgränsning samt innehåller åtgärder
kopplade till Ljusdals kommunkoncern
Ljusdals kommun ska fortsätta följa upp
luftkvaliteten genom rapporteringen till
EarthCheck
Kommunikation kring att spara vatten ska finnas
tillgänglig på Destination Järvsös hemsida senast
år 2021
Antalet snålspolande toaletter, kranar och
duschar hos Destination Järvsö och företagen ska
rapporteras för år 2020
Destination Järvsö AB informerar om
allemansrätten i samband med bokning av
gästnätter
I samband med byte av skyltar vid start av leder
ska information om beteende i naturen finnas

Årligen

EKR

Järvsörådet
Näringslivsenheten
Destination Järvsö AB

Årligen

Green Team

2022

Ljusdals kommun

Årligen

Green Team

3. God hälsa och välbefinnande
11. Hållbara städer och samhällen

2021

Destination Järvsö AB

2021

Green Team

6. Rent vatten och sanitet
15. Ekosystem och biologisk
mångfald
6. Rent vatten och sanitet
7. Hållbar energi för alla

2021

Destination Järvsö AB

2025

Ljusdals kommun

7. Hållbar energi för alla
13. Bekämpa klimatförändringarna
7. Hållbar energi för alla
11. Hållbara städer och samhällen
13. Bekämpa klimatförändringarna

15. Ekosystem och biologisk
mångfald
Järvsörådet

15. Ekosystem och biologisk
mångfald

Järvsörådet samarbetar med Destination Järvsö
AB och vandringsgruppen i Idéforum för att
minska på slitage av naturmiljöer
Destination Järvsö AB arbetar aktivt med
marknadsföring för att få fler besökare att resa
med tåg
Green Team arbetar aktivt med
förenklingsåtgärder för att det ska gå lätt att resa
med kollektivtrafik
Senast 2022 ska företagen kopplade till
Destination Järvsö få information om cykelvänlig
arbetsplats
EKR informerar om klimatpåverkan från
transporter och alternativ till fossila drivmedel
Senast 2022 ska kartläggning av
avfallshanteringen genomföras på de företag som
kopplas till Destination Järvsö
Årligen följa upp andelen miljövänliga
bekämpnings- och rengöringsmedel hos företagen
Senast 2023 ta fram en plan på hur vi
kommunicerar för att det ska ske på ett jämställt
och jämlikt sätt
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Green Team

En utbildning inom social hållbarhet ska erbjudas
för alla företag inom Destination Järvsö

2025

Ljusdals kommun

Järvsörådet ska starta igång inkluderingsarbetet
(Inkluderingsgruppen) och se till att olika forum
för inkludering finns
Digitala möten/Bygdecaféer genomförs 6-8 ggr/år
med starten hösten 2021
Andelen lokala producenter som används av
livsmedelsföretag ska rapporteras årligen

2022

Järvsörådet

2021

Järvsörådet

Årligen

Green Team

Ljusdals kommun –
kommunikation
Destination Järvsö AB
Järvsörådet
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Green Team

16. Fredliga och inkluderande
samhällen
8. Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Senast 2021 ska en kartläggning av antalet
gästnätter bokade via Destination Järvsö AB per
månad genomföras

2021

Destination Järvsö AB

12. Hållbar konsumtion och
produktion
8. Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt

Uppföljning
Aktionsplanen sträcker sig till och med år 2025 men kommer att följas upp och uppdateras årligen.
Uppföljningen kommer att ske under våren varje år då många av turistföretagen har avslutat en
säsong och kan sammanställa statistik som ska följas upp i och med denna plan. Vid denna tidpunkt
har även statistiken som rapporteras till EarthCheck analyserats vilket ligger till grund för de åtgärder
som behöver genomföras. Indikatorer och åtgärder kommer att granskas för att säkerställa att
arbetet går framåt enligt plan och om nödvändigt lägga till nya indikatorer och åtgärder för att
målen ska uppnås. I och med den årliga uppföljningen av planen så kan brister i arbetet upptäckas
tidigt och åtgärdas om det krävs.

Ordlista
Baseline = över medelvärdet för samma typ av destination
Destination Järvsö = Geografisk område def. som Järvsö Socken
Destination Järvsö AB = Destinationsbolag lokaliserat i Järvsö
EKR = Energi och klimatrådgivningen i Ljusdals kommun
EarthCheck = Certifieringsföretag ackrediterat av Global Sustainability Tourism Council (GSTC)
Green Team – Destination Järvsö = ansvarigt organ som arbetar för att uppnå certifiering av
Destination Järvsö med Ljusdals kommun, Destination Järvsö AB, Järvsörådet och Region Gävleborg
som ingående organisationer
Järvsörådet = Ideell organisation lokaliserat i Järvsö
Ljusdals kommun = kommunorganisation

Förteckning över bilagor
Bilaga 1 – Riskanalys Green Team 2021
Bilaga 2 – Performance Report – Destination Järvsö Mar21

