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Inledning 

Denna delrapport beskriver nuläget i projektet Avfallshantering, som utgör en del i arbetet mot 

visionen om Järvsö som en hållbar destination. 

Syfte 

Projektet syftar till att påverka medlemsföretagen i Destination Järvsö att ha en hållbar 

avfallshantering, d v s källsortera på lämplig nivå utifrån förutsättningarna och visa att man gör det. 

Vidare skall projektet bidra till att uppfylla kriterierna enligt GSTC. 

Nuläge 

Vid projektstart 2017 gjordes en plan för projektets aktiviteter. Planen tidsattes, och har under 2017 

reviderats och följts upp. Förutsättningar för hållbar avfallshantering har sammanställts, och 

kostnadsberäkningar har gjorts för en del verksamheter. Arbetet med att stötta företagare att utöka och 

förbättra sorteringen har startat och pågår fortfarande. Några har kommit igång och många behöver nu 

kontaktas och kanske få hjälp att komma igång. Analysen av inventerade företag från september 2017 

ska följas upp. Förslagsvis görs en första uppdatering efter februari månad (6 månader efter att det 

konkreta förändringsarbetet startade). 

Samarbeten har etablerats med Ljusdal Energi och Ljusdals Kommun, samt kontakter tagits med 

övriga entreprenörer. Kontakt bör även tas med Ljusdalshem, för att ev etablera samarbete, f a kring 

informationsinsatser. Destinationens medlemsföretag har fått information om projektet och de som 

visat intresse har involverats i utvecklingen av sorteringsarbetet. Avstämning sker kontinuerligt med 

projektledningen för Projekt Järvsö hållbar destination Etapp II och Maria Rosén, marknadsansvarig 

på Destination Järvsö AB. Delrapportering har på olika sätt gjorts i maj, september, november och nu 

januari. 

Tanken att måla upp soptunnor i samarbete med Charlie Granberg och Ljusdal Energi har vi 

konstaterat inte kommer att fungera, men vi har kvar en idé om att måla upp ett par sorteringsstugor, 

för att uppmärksamma sorteringen. Att uppmärksamma sorteringsarbetet lite extra är dock fortfarande 

viktigt, vi vill att det ska synas och märkas att vi satsar på en bra och hållbar avfallshantering i Järvsö. 

Nu pågår dialog med bl a Ljusdal Energi, Ljusdal Kommun, Rovdjurscenter och Destination Järvsö 

AB för att samordna information och aktiviteter kring avfallshantering och källsortering. Tanken är att 

ta fram en ny vinkling på effekterna av sorteringen, att använda i informationen om 

avfallshanteringen. 

Sorterings-set till stugor och camping har beställts. En anpassningsbar sorteringsbehållare/modul för 

utomhusbruk, ska tas fram i samarbete med Ljusdals Kommun. Den avses att placeras ut på allmänna 

ytor där förutsättningar för en fullständig sortering ska finnas. Den funktion av behållare vi behöver 

finns inte på marknaden idag och två större tillverkare har tackat nej till vår idé. Arbete pågår nu med 

att tillverka en behållare närproducerat för detta. 

Grundläggande miljö- och avfallsutbildning har hållits vid två tillfällen, då 21 personer från 13 olika 

företag deltagit. En workshop om beräkning av förändrad hantering har hållits då 5 personer från 5 

olika företag deltagit. 

 



Aktiviteter framåt 

Under 2018 föreslås följande genomföras: 

Ytterligare utbildningstillfälle grundläggande miljö- och avfallsutbildning.  

Dela ut sorterings-set till stugor och camping. Se över/uppdatera sorteringsinformationen i samband 

med detta. 

Fortsatt genomförande/utökad sortering hos Järvzoo, Rovdjurscenter, Järvsöbaden, Bergshotellet, 

Stene Gård, Caffären, Camping vinter, Camping sommar, JBP, Badtjärn, Kyrkan, Bergsgården 

(byggs), Harsagården, Harsa stugområden, övriga restauranger m fl. 

Ta fram förslag på design/ utformning av behållare och sorteringspunkter på allmän plats, i samarbete 

med Ljusdals Kommun och turistverksamheter. Hitta tillverkare av behållarna och beställa behållare. 

Placera ut behållare för att ge förutsättning till fullständig sortering på allmänna ytor, t ex Stene Gård, 

Järvzoo, Rovdjurscenter, Badtjärn, Järvsöbacken, Kyrkön, Mines, järnvägsstationen och lekplatsen. 

Ta fram sorteringsincitament med koppling till djur och natur i samarbete med Rovdjurscentrum. En 

idé har kommit upp om en ny figur i Järvsö, (en kompis till Loa) som kan framhålla 

avfallshanteringen. Idén ska till att börja med diskuteras med Järvsöbacken, Destination Järvsö och 

Kulturkossan. 

Utveckla informationsmaterial utifrån framtagna incitament ovan. Koppling kan ev göras till 

naturskolan som Benny/Rovdjurscentrum/Ljusdals Kommun jobbar med. 

Ta fram egna sorteringsdekaler? Märka upp behållare och sorteringsrum enhetligt i Järvsö. 

Uppmärksamma den utökade sorteringen på olika sätt, t ex måla sorteringshus, personlig information 

vid sorteringspunkt vid högsäsong/bytesdag och andra aktiviteter som kan engagera både boende och 

besökare. 

Följa upp sorteringen och återkoppla till t ex boende i stugområden. Uppföljning m a p effekten av 

sorteringen, resursbesparing, energibesparing och CO2. 

Diskussion med företag/verksamheter och Destination Järvsö kring idéer om hur sorteringen ska 

uppmärksammas/marknadsföras. 

 

/Kristina Kylin,  

Projektledare avfallshantering 

 


