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Egenskaper med största luckor/störst potential mellan sannolik och önskad framtid
Särdrag
Klimatförändringar (territoriets
inverkan)

Klimatförändringar (inverkan på
territoriet

Miljö

Infrastruktur/Tjänster

Fastställda brister/potentiella möjligheter
Brister:
En tredjedel av våra utsläpp kommer från offentlig sektor.
Industri och konsumtion står för stor del av utsläppen
Förmågan och ansvaret att bryta ner globala och nationella
mål till omsättningsbara mål på regional och lokal nivå
Potential:
Skogen som klimatsänka
Att arbeta med kommunikation och utbildning för att få upp
engagemanget och kunskapen ytterligare - de senaste 15 åren
har redan mycket skett
Tydliga riktlinjer i politiska beslut
Landsbygden är nära och tät i Halland
Lokal matproduktion
Brister:
Täckningsgrad för livsmedels- och energiproduktion
Naturen i tätorterna
Invasiva växter
Byggnation på åkermark/komplexitet i att kunna bygga på
landsbygd
Potential:
Markanvändning och den goda jorden
Samhällskontraktet - utnyttja på nya former
Varmare klimat kan ge nya odlingsmöjligheter, nya sorter som
är mer tåliga
Naturturism
Brister:
Vattendragen är belastade med för mycket näringstillförsel
Invasiva växter
Biologisk mångfald i matproduktionen
Potential:
Utnyttja förnybar energi, nya energislag exempelvis vid
byggnation och livsmedelstillverkning
Brister:
Fibersamordning, fungerande fibernät överallt
Bostadsbrist

Hållbar mobilitet - lösningar på infrastruktur mm,
infrastrukturlösningar ur stadsperspektiv idag

Social delaktighet/Vitalitet

Potential:
Digitalisering, IT, uppkoppling
Fibersamordning
Landsbygden är nära och tät i Halland
Brister:
Brist på gemenskap och samhörighet - engagemang är viktigt
Folk känner sig inte delaktiga i samhällsutvecklingen
Inte alla kan ta del av digitaliseringen
Skola/barn/omsorg behöver följa med i utvecklingen
Potential:
Hålla ihop den goda livsplatsen vi har.
Fibersamordning
Vi kan bo och leva på landsbygden men ändå jobba i
storstäderna.
Vi är innovativa, men kan jobba för att bli ännu mer innovativa.
Skapa gemensamma upplevelser och mötesplatser
Bygdegårdarna som mötesplats
Landsbygden är hälsofrämjande

Hur kan dessa luckor fyllas/potentialen uppnås? Förutsättningar/åtgärder
Förutsättningar
Förädling och innovationer av våra naturresurser. Nya grödor, nya odlingar.
Bryta ner globala och nationella mål till omsättningsbara, konkreta mål på regional och lokal nivå.
Utnyttja förnybar energi mm vid byggnation och tillverkning.
Utnyttja samhällskontraktet i nya former. Samhällsplanera för att stärka lokalsamhällena. Förenkla
stödmöjligheter för lokala initiativ.
Ta ledarskap från offentlig sektor lokalt och regionalt i klimatarbetet.

Lösning på bostadsbristen är viktig – exempelvis genom nybyggnation eller genom att styra/locka så
att “oanvända” hus kommer ut på marknaden. Kampanjarbete för landsbygderna.
Dra nytta av digitaliseringsmöjligheter, ny teknik, nya idéer, kompetens inom detta - men använd
fortfarande äkta möten för att skapa samhörighet
Stärk samverkan mellan kompetenser, organisationer, kommuner, föreningar, företag osv – alla som
är aktiva på landsbygderna i Halland (och angränsande områden).

Inspirande historia:

Vad betyder Hallands landsbygd för dig?

#RuralVisionEU

Var står vi idag ( )
och var är vi år
2040 ( )?
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Lokalt Ledd Utveckling Halland
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