
Landshövding Maria Norrfalk samtalar med miljöminister Andreas Carlgren vid besöket i Falun 19 mars.

Medlemsbrev nr 2, 2010, från 
Dalarnas Luftvårdsförbund
Dalarna blir pilotlän för grön utveckling

Miljöminister Andreas Carlgren besökte Dalarna 19 mars och deltog i ett seminarium för att diskutera 
Dalarnas klimat- och energistrategiska arbete. 

Seminariet inleddes av Landshövding Maria Norrfalk som presenterade EnergiIntelligent Dalarna och 
länsstyrelsens arbete. ”Dalarnas klimat- och energistrategi” visar att energieffektivisering och ökad 
produktion av förnybar energi gör det möjligt att klara energiomställningen och minska utsläppen av 
växthusgaser. Samtidigt kan det ge flera tusen nya arbetstillfällen i Dalarna.

Andreas Carlgren talade om svenskt ledarskap för grön omställning och våra gemensamma möjligheter att 
möta klimat- och energiutmaningen.

EnergiIntelligent Dalarna redovisade genomförda åtgärder på
regional/lokal nivå med exempel från: 

- Miljöanpassade transportsystem, Anders Ahlgren, Region Dalarna
- Energisnåla byggnader, Åke Persson, Byggdialog Dalarna
- Energihushållning i industrin Anders Heldemar, Stora Enso
- Vindkraft försörjer Rättviks kommun Inge Östlund
- Folkbildning ger insikt Karin Örjes, Dalarnas Bildningsförbund

Seminariet avslutades med en dialog kring Dalarnas arbete med energihushållning och förnybar energi.
I ett pressmeddelande meddelade miljöministern:
- Jag vill göra Dalarna till ett pilotlän för grön utveckling. Gröna Dalarna skulle därmed bli en motor i ett 
nationellt arbetet för grön utveckling av ekonomi, energi och miljö. Det sa miljöminister Andreas Carlgren 
vid ett besök hos länsstyrelsen i Dalarna på fredagen.
- Dalarna har insett fördelarna med omställningen till en grön ekonomi och räknar med att det långsiktigt 
kommer att ge flera tusen arbetstillfällen. 
- Länsstyrelsen i Dalarna antog redan 2006 en klimat- och energistrategi med höga ambitioner. Enligt deras 
egna beräkningar kommer de att producera så mycket förnybar el att länet blir självförsörjande och får ett 
överskott på 6 TWh till år 2050, säger Andreas Carlgren.



En utökad samverkan mellan Dalarna och Miljö- samt Näringsdepartementen skulle visa på den nyckelroll 
länen har för att föra ut och implementera den nationella klimat- och energipolitiken i landet.
- Sverige är inte störst - men kan vara först. Vi har engagerad befolkning och näringsliv som vill ligga i 
frontlinjen. Avgörande är framväxandet runt om i landet av ny företagsamhet, som bygger på ny teknik och 
nya lösningar. Erfarenheter och exempel, som här i Dalarna, som vi kan visa upp för omvärlden.

Dalarnas Energi- och klimatseminarium 25 maj 
Dalarnas Luftvårdsförbund är medarrangör för seminariet som arrangeras för åttonde året i rad. Det är 
ett regionalt seminarium med fokus på energi och klimat. Dalarnas energidag ger aktuell information, 
erfarenhetsutbyte, en avstämning av EnergiIntelligent Dalarna och en diskussion av de möjligheter som 
energiomställningen öppnar.

Årets tema är: Från ord till handling! 
 
Anmäl dig till seminariet genom att skicka ett e-brev till: energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se

Årsmötet 16 mars  
Johan Hallberg, Landstinget Dalarna inledde med att tala om: Främja hälsa – en nyckel till hållbar utveckling 

Hälsofrämjande som strategi för hållbar utveckling öppnar upp de stora framtidsfrågorna för nya aktörer och 
ökar möjligheterna till samverkan. Johan har skrivit en rapport om detta och den kommer inom kort att 
finnas tillgänglig på nätet.

Årsmötesprotokoll med mera finns på dalaluft.se

Luftvårdsförbundets styrelse 2010
Den nyvalda styrelsen består av följande ordinarie ledamöter: 

Anki Enevoldsen Gagnefs kommun ordförande
Nils Karlsson Outokumpu vice ordförande
Johan Hallberg landstinget
Marianne Qvist Borlänge kommun
Annelie Paavo Vägverket Region Mitt
Maria Nilsson SSAB Tunnplåt
Anna-Karin Jansson Falu kommun
Anders Jons Stora Enso Kvarnsveden
Jens Fuchs Länsstyrelsen. 
---
E-post: info@dalaluft.se
Webbplats: dalaluft.se
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