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Förord
Vi har nu haft miljömål för Kronobergs län sedan 
2002. Målen kan tyckas ambitiösa men de utgår ifrån 
vad miljön kräver. Det kan upplevas som en över-
mäktig uppgift att nå alla mål men jag är övertygad 
om att vi tillsammans kan åstadkomma en betydande 
förbättring. 

I den här rapporten har vi gjort de första bedöm-
ningarna av hur samhället utvecklats i förhållande 
till miljömålen. En översiktlig bedömning är att det 
kommer att bli mycket svårt att nå hälften av de fjor-
ton miljömål som berör vårt län. För de övriga sju är 
målen möjliga att nå men bara om vi gör stora insat-
ser. Uppföljningen är gjord utifrån dagens situation 
och det är möjligt att vi om ett par år kommer att se 
mera positivt på miljöutvecklingen i vårt län och i vår 
omvärld.  Ny teknik kan ha utvecklats och andra för-
utsättningar kan ha förändrats.

Miljömålsarbetet måste bedrivas på bred front i lä-
net. Alla kan vara med och bidra, från den enskilda 
medborgaren till företag och myndigheter. Ansvaret 
ligger inte enbart hos politiker och andra beslutsfat-
tare, utan varje människa behövs i miljömålsarbetet. 
Varje dag fattar vi beslut och gör mer eller mindre 
stora val som påverkar vår miljö. 

Denna rapport vänder sig i första hand till beslutsfat-
tare och tjänstemän på kommunal och regional nivå. 
Vi hoppas emellertid också att andra ska ha glädje av 
den både i sitt arbete och som kunskapskälla för den 
vetgirige.

Alla vill vi ju att nästa generation ska få uppleva och 
leva i en miljö som är minst lika bra och helst mycket 
bättre än den vi själva lever i.

Lars-Åke Lagrell



Når vi miljömålen?
Det dokument du håller i din hand är den första rap-
port från länet som samlat belyser uppföljningen av 
miljömålen. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har 
tillsammans arbetat med att ta fram data för olika 
mått och indikatorer som visar utvecklingen. Med 
hjälp av dessa data och med ytterligare kunskap om 
pågående förändringar i samhället görs en uppskatt-
ning av möjligheterna att nå miljömålen. För de allra 
flesta målen har bedömningarna gjorts på miljökva-
litetsnivå. För tre av miljökvalitetsmålen; Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö och Grundvatten av 
god kvalitet omfattar bedömningarna även regionala 
miljömål. 

För miljökvalitetsmålen har Länsstyrelsen och  
Skogsstyrelsen gjort en sammanvägd bedömning av 
möjligheterna att nå målet. Den innehåller därför ett 
visst mått av osäkerhet, eftersom måluppfyllelsen av 
de ingående delmålen ska värderas samtidigt som 
många andra faktorer måste beaktas. Vi har valt att 
ändå göra bedömningarna, samtidigt som vi är med-
vetna om att de kommer att kunna ändras framöver 
då ytterligare fakta blir tillgängliga. Miljökvalitetsmå-
len har sikte på år 2020 och våra bedömningar gäller 
alltså om målen kommer att kunna nås till år 2020. 
Undantaget är miljökvalitetsmålet Begränsad klimat-
påverkan som har 2050 som målår.

För de regionala målen har bedömningar gjorts uti-
från målåret 2010 om inte annat anges.

Syftet med denna skrift är att ge dig som läsare ökad 
kunskap och inspirera till ett ökat ansvar och delak-
tighet i miljömålsarbetet. Under rubriken ”Möjlig-
heter att påverka” har vi för varje miljökvalitetsmål 
samlat några förslag till åtgärder som har påverkan 
på just det målet.

Länsstyrelsen har tidigare i år givit ut rapporten ”Vår 
miljö i Kronobergs län 2005”. Där beskrivs miljön in-
gående utifrån miljömålen. Rapporten finns på vår 
hemsida www.g.lst.se, välj Miljömål.

Vad säger bedömningen?

 Ja, vi bedömer att målet kommer att kunna 
nås i tid, utifrån förväntade insatser.

Det är tveksamt om målet kommer att nås. 
Fler åtgärder krävs om vi ska kunna nå må-
let i tid.

Nej, vi bedömer att målet inte kommer att 
kunna nås i tid även om fler åtgärder ge-
nomförs

Tillgängliga data räcker inte för att göra en 
bedömning
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Begränsad klimatpåverkan Utsläppen av koldioxid minskar inte och bedöms ligga kvar 
på samma nivå under de kommande åren. För att vi ska nå 
målet i Kronobergs län måste främst utsläppen från trafiken 
minska.

Frisk luft Flera av delmålen kommer inte att nås till 2010. Problemen 
märks tydligast i utsatta trafikmiljöer. Ytterligare åtgärder mot 
trafikens utsläpp och för att förbättra vedeldandet måste ge-
nomföras.

Bara naturlig försurning Trots minskande nedfall nås inte målet. Utsläppen från biltra-
fiken måste minska drastiskt. Det kommer att ta lång tid innan 
mark och sjöar har återhämtat sig.

Giftfri miljö Flera av delmålen blir svåra att nå till 2010. I takt med ökad 
kunskap om giftiga ämnen tillkommer också nya. Gamla föro-
reningar i mark är kostsamma att åtgärda. Bara i länet finns 23 
områden som utgör mycket stor eller stor risk för människor 
eller miljö.

Skyddande ozonskikt Utsläppen av ämnen som förstör ozonskiktet
har minskat kraftigt och måste minska ytterligare. Det tar tid 
innan ozonskiktet återhämtar sig.

Säker strålmiljö Kunskapen om förekomst och effekter av elektromagnetiska 
fält är alltför bristfällig. Antalet nya hudcancerfall orsakade av 
UV-strålning måste minska.

Ingen övergödning Effekterna av övergödning på mark och vatten kommer att 
kvarstå länge. Länets utsläpp av ammoniak minskar dock tack 
vare lantbrukarnas åtgärder vid hanteringen av stallgödsel. 
Det regionala målet för ammoniakutsläpp finns därför inom 
räckhåll.

Når vi miljömålen 2006?
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Grundvatten av god kvalitet Länet har god tillgång till grundvatten av god kvalitet. Grus-
åsar används allt mindre till grustäkter. Skyddsområden för 
vattentäkter måste fastställas över hela länet.

Levande sjöar och vattendrag Miljömålet levande sjöar och vattendrag är beroende av att 
andra miljömål uppfylls, t.ex. Bara naturlig försurning, Giftfri 
miljö och Ingen övergödning.

Myllrande våtmarker Om målet ska kunna uppnås måste takten öka både för skydd 
av myrar och anläggande av våtmarker. Begränsning av torv-
täkter och en ökad förståelse för våtmarkernas betydelse är 
viktigt för ett hållbart nyttjande.

Levande skogar Vi kommer troligen inte att uppnå delmålet om skydd av pro-
duktiv skogsmark till år 2010. Efter stormen 2005 har mycket 
sedan tidigare död ved städats bort av rädsla för angrepp av 
granbarkborre. Samtidigt skapades nya volymer död ved av 
stormen, varför den totala mängden död ved antagligen ökat. 
Många fornlämningar skadades i stormen.

Ett rikt odlingslandskap Det är ännu för tidigt att säga hur länets jordbruk kommer 
att påverkas av EU:s nya jordbrukspolitik. Delmålen om slåt-
termarksarealer och landskapselement liksom ekologisk pro-
duktion kan nås om ytterligare åtgärder genomförs.

God bebyggd miljö Målet rymmer ett stort antal delmål som syftar till att minska 
miljöbelastningen och göra den bebyggda miljön mera häl-
sosam och stimulerande att leva i. Många av delmålen står i 
konflikt med varandra. Det är osäkert om målet kan nås.

Ett rikt växt- och djurliv Trots omfattande insatser för att minska den mänskliga på-
verkan har inte utarmningen av den biologiska mångfalden 
begränsats i nödvändig omfattning.
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Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan 
handlar om att minimera växthuseffekten. Ök-
ningen av växthusgaser i atmosfären är det all-
varligaste miljöproblemet eftersom klimatet så 
påtagligt påverkar oss alla.

Utsläppen av koldioxid minskar inte och be-
döms ligga kvar på samma nivå under de 
kommande åren. För att vi ska nå målet i 
Kronobergs län måste främst utsläppen från 
trafiken minska.

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan inne-
bär, i ett generationsperspektiv, att halten, räknat 
som koldioxidekvivalenter, av de sex växthusgaserna 
tillsammans skall stabiliseras på en halt lägre än 550 
ppm i atmosfären. Sverige skall internationellt verka 
för att det globala arbetet inriktas mot detta mål. År 
2050 bör utsläppen sammantaget vara lägre än 4,5 
ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för att 
därefter minska ytterligare. Målets uppfyllande är be-
roende av internationellt samarbete och insatser i alla 
länder. 
 

Begränsad klimatpåverkan
Växthuseffekten
Växthuseffekten är ett globalt miljöproblem som är av 
avgörande betydelse för hållbar utveckling även i vårt 
län. Samtidigt är växthuseffekten i sig en av förutsätt-
ningarna för livet på jorden, eftersom den gör jorden 
beboelig. Det är ökningen utöver det normala och 
naturgivna som är problemet. De viktigaste växthus-
gaserna är koldioxid (CO2) och metan (CH₄). Också 
lustgas (N₂O) och vissa industriellt framställda gaser 
klorfluor-kolväten (HCFC), fluorkolväten (HFC) och 
svavelhexafluorid (SF₆) påverkar klimatet. 

Förbränning av fossila bränslen som olja, bensin, 
stenkol m.m. orsakar utsläpp som ökar koldioxidhal-
ten. Den koldioxid som fastlagts i avlagringar under 
årmiljoner når atmosfären. Detta sker på bara några 
decennier! Idag är koldioxidhalten i luften drygt 370 
ppm (miljondelar). Under de senaste tusen åren, fram 
till mitten av 1800-talet, har koldioxidhalten legat på 
ca 280 ppm. Den stora ökningen har skett under 1900-
talet. Nu är ökningstakten ca 1 ppm per år (figur 1). 

Jordens medeltemperatur har stigit med ca 0,6˚C un-
der 1900-talet. Den kommer att stiga ytterligare, en-
ligt de prognoser som tagits fram. FN:s internatio-
nella expertpanel för klimatfrågor (IPCC) förutspår 
en ökning med 1,4 –5,8˚C under den kommande 
hundraårsperioden. I vissa delar av världen kan kon-
sekvenserna bli långt värre än i andra. Ju mer utsläp-
pen ökar, desto kraftigare kan miljöeffekterna bli. 

Riktigt verkningsfulla åtgärder kräver åtaganden i 
alla länder. Detta regleras genom Kyotoprotokolletet, 
som trädde i kraft i februari 2005. USA, som står för 
de största utsläppen, har ställt sig utanför detta inter-
nationella avtal. Majoriteten av världens länder om-
fattas dock av avtalet. Handel med utsläppsrätter är 
ett försök till internationellt verkande åtgärd för att 
minska utsläppen.
 

Nationellt miljökvalitetsmål:
Halten av växthusgaser i atmosfären skall 
i enlighet med FN:s ramkonvention för kli-
matförändringar stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig.
Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i 
en sådan takt att den biologiska mångfal-
den bevaras, livsmedelsproduktionen sä-
kerställs och andra mål för hållbar utveck-
ling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra län-
der ett ansvar för att detta globala mål kan 
uppnås.
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Utsläpp i Kronobergs län
Från Kronobergs län släpptes under år 2000 ut ca 4,3 
till 4,4 ton CO₂ per person. Utsläppet är beräknat uti-
från den direkta användningen av fossila bränslen. Vi 
ligger alltså något över världsgenomsnittet (ca 4 ton/
person och år). Att vi ligger på en för industriländer 
låg nivå beror bl.a. på att vi har väldigt lite processin-
dustri i länet. Mycket av det vi konsumerar av varor 
och tjänster produceras utanför länet. Därför är det 
totala koldioxidutsläppet förmodligen betydligt stör-
re, räknat per person.  

Det totala utsläppet av växthusgaser räknat som kol-
dioxidekvivalenter, utgörs till 62 % av fossil koldi-
oxid, 18 % metan, 12 % lustgas, 7 % koldioxid från 
markbearbetning och 1 % fluorkolväten. Hur utsläp-
pen fördelar sig efter sektorer framgår av figur 2. 
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Figur 1
Halten av koldioxid i atmosfären ökar. Ökningstakten steg på 1960-
tale  t. Källa: IPCC
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Figur 2
Fördelning mellan verksamhetsslag av utsläppet av växt-
husgaser i Kronobergs län omkring år 2002-2003. Källa: Länstyrelsen

Faktaruta

Växthusgaser
Växthuseffekt GWP (Global Warming Potential)
per ton utsläppt mängd.

    Koldioxid-
    ekvivalenter
Koldioxid    1
Metan    21
Lustgas    310
Ofullständigt fluorerade
Kolväten    140 - 11 700
(Läckage från kylskåp,
värmepumpar och
brandsläckningsutrustning)
däribland HFC 134a   1 300
Svavelhexafluorid   23 900

Koldioxid från fossila bränslen:
En kubikmeter olja (Eo 1) motsvarar ca. 10 000 kWh 
(10 MWh), och ger upphov till ca 2,7 ton koldioxid-
utsläpp.
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från direkt förbränning av fossila bränslen mellan 
700 000 och 800 000 ton. Det var ungefär detsamma 
år 2000. Vår elförbrukning (el producerad utanför lä-
net) medförde år 2000 därutöver ett indirekt koldi-
oxidutsläpp av 50 000 ton. Detta kan variera från år 
till år beroende på hur mycket el som importeras till 
länet. Utsläppen har ökat under början av 1990-talet, 
men sedan åter minskat tillbaka till 1990 års nivå, se 
figur 3. 

Den kraftiga minskningen av utsläpp från värmesek-
torn motverkas av ökande utsläpp från transportsek-
torn. För att vi ska nå det regionala koldioxidmålet 
måste främst utsläppen från trafiken minska. Väg-
trafiken i Sverige har enligt Vägverkets statistik ökat 
med över 20 % mellan 1990 och 2005. Det är främst 
godstrafiken som har ökat. Detsamma gäller för Kro-
nobergs län. 

Transporternas koldioxidutsläpp ökar
Regionalt delmål:
Koldioxidutsläppen från trafik och från använd-
ning av arbetsfordon har år 2010 åter minskat till 
1990 års utsläpp. 

Koldioxidutsläppen från transporter ökar. 
Målet blir mycket svårt att nå.

Minskningen av transporternas koldioxidutsläpp 
måste åstadkommas genom många åtgärder. Det kan 
vara allt ifrån effektivisering och teknisk utveckling 
av infrastruktur, motorer och bränslen till att upp-
muntra kollektivt resande och cykling.

Hela två tredjedelar av koldioxidutsläppen kommer 
från transporterna och de utsläppen ökar (figur 3). 
Det är svårt att få fram ett exakt värde på ökningen 
av trafikens utsläpp. En uppskattning kan göras ut-
ifrån statistik över försäljning av fordonsbränsle. Vi 
antar då att huvuddelen av bränslet används inom 

Utsläpp av växthusgaser
Det direkta utsläppet av växthusgaser i länet är idag 
drygt 1,1 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år, 
inräknat utsläppen från markanvändningen. Mark-
användning medför utsläpp av lustgas och koldioxid, 
genom nedbrytning av organiskt material i jordarna. 
Metanavgången från jordbruket kommer främst från 
nötkreaturens matsmältning och från gödselhante-
ringen. Metanutsläppen från småskalig vedeldning i 
gamla pannor uppskattas utgöra ca 3 % av växthus-
gasutsläppet. Det är lika mycket som utsläppen från 
gamla soptippar.

Avgången av metan från våtmarker ingår inte i beräk-
ningen eftersom underlag saknas för naturlig avgång 
och för hur torvbrytning, dikning och dikningsför-
bud påverkar utsläppen. Andra utsläpp som inte har 
storleksberäknats är t.ex. lustgas från komposter.

 
Når vi delmålen?
Koldioxidutsläpp
Regionalt delmål:
Utsläppet av koldioxid från direkt användning av 
fossila bränslen i Kronobergs län skall till år 2010 
ha minskat till 3,5 ton per år och per länsinvåna-
re, från ca 4,9 ton/år (1990). Minskningen mot-
svarar 22 % av utsläppet av samtliga växthusga-
ser år 1990. 

För att vi ska nå målet måste främst utsläp-
pen från trafiken minska. Bedömningen är 
idag tvärtom att de kommer att öka ytterli-
gare.

Transporter av gods och människor och uppvärm-
ningen av våra bostäder är de största orsakerna till 
utsläpp av växthusgaser i länet. Omkring år 1990 var 
det totala utsläppet av koldioxid i Kronobergs län 
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länet, liksom att in- och uttransporterad mängd 
fordonsbränslen i fordonen tar ut varandra. För-
säljningsstatistiken visar en kraftig ökning av diesel-
förbrukningen. Enligt detta underlag har trafikens 
koldioxidutsläpp i länet ökat med 36 % mellan åren 
1990 och 2002.  Det motsvarar en ökning av det år-
liga utsläppet med ca 120 000 ton koldioxid. Trafikar-
betet på de statliga vägarna har ökat med ca 30 % i lä-
net under samma period. Trafiken på E4-an har ökat 
med omkring 60 %. E4-an svarar för 1/8 av trafikar-
betet i länet. Trafikökningen i länet tycks vara större 
än i landet i stort.

Delmålet blir mycket svårt att nå. När målet formu-
lerades baserades det på statistik fram till slutet av 
1990-talet. Sedan dess har trafiken fortsatt att öka 
medan effekterna av t.ex. alternativa drivmedel, el-
ler andra utsläppsminskande åtgärder inte slagit ige-
nom ännu.

Många åtgärdsförslag finns i ”Åtgärdsstrategi för ef-
fektivare energianvändning och transporter i Krono-
bergs län 2005”. Det gäller nu att genomföra dessa åt-
gärder.
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Figur 3
Direkta utsläpp av fossil koldioxid per person i Kronobergs län

Lite statistik: Det totala trafikarbetet i länet var 
ca 2 miljarder kilometer under 2002. De i Kro-
nobergs län registrerade personbilarna kördes 
2001 sammanlagt 1,30 miljarder km. Hälften 
av bilresorna i Växjö var kortare än 5 km. I lä-
nets kollektivtrafik var år 2004 den samman-
lagda ressträckan 145 miljoner personkilome-
ter. Kollektivresandet har minskat något
över en femårsperiod.

Märke modell Antal  31/12 2005 Antal  31/3 2006

Citroen C3 2

Ford Focus 320 343

Ford Focus C-max 1 4

Lexus Rx400h 5 8

Peugeot 107 1

Saab 9-5 7 19

Smart City Coupe 2 2

Toyota Aygo 8

Toyota Prius 46 46

Volvo S40 2

Volvo S60

Volvo S70

Volvo V50 3 11

Volvo V70 5 6

Totalt 389 452

Tabell 1
Antal miljöbilar i Kronobergs län. Data från bilregistret.
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Biobränslen för transporter 
Regionalt delmål:
Alternativa, förnybara bränslen utgör minst 6 % 
av energitillförseln till transporter år 2010 i Kro-
nobergs län.

En inblandning med 5 % etanol sker numera 
i all bensin. Användningen av E85-bränsle 
har ökat kraftigt i länet de senaste tre åren. 
År 2004 såldes 370 m3 E85-bränsle (etanol) 
och år 2005 såldes 670 m3. Det är dock bara 
0,4 % av bensinförsäljningen. Eftersom det 
säljs lika mycket diesel som bensin, är det 
långt kvar till målet.

 
Värmeförsörjning 
Regionalt miljömål:
Fjärrvärme finns utbyggt i alla kommuner i Kro-
nobergs län år 2010.

Biobränslebaserade närvärmeverk (mindre 
fjärrvärmeverk) finns i många mindre orter. 
Genom att fjärrvärme planeras i Kosta kom-
mer även Lessebo kommun att få fjärrvär-
me, även om det dröjer i centralorten. Målet 
kommer därmed att nås.

Utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler 
har ungefär halverats sedan 1990. Anledningen till 
det är främst utbyggnad av biobränslebaserad fjärr-
värme, men också utbyten av mindre oljepannor till 
ved eller pellets. Större delen av den möjliga utsläpps-
minskningen på bostadssidan har redan gjorts. Det 
finns fortfarande vissa möjligheter att gå längre med 
biobränslebaserad fjärrvärme och enskild uppvärm-
ning. Kostnadseffektiviteten avtar dock efterhand. 

Sammantaget kan det årliga koldioxidutsläppet från 
uppvärmning av lokaler ha minskat med 11- 12 % av 
hela växthusgasutsläppet sedan 1990. 

Askåterföring
Regionalt miljömål:
75 % av askan från fastbränslepannor som eldas 
med enbart biobränsle från skogsmark i regio-
nen återförs till skogen senast år 2008. 

Mellan 30 och 40% av askan återförs idag. 
Det är långt kvar till målet.

För ett uthålligt nyttjande av biobränslen från skogen 
måste näring återföras till skogsmarken, särskilt om 
grenar, rötter och toppar utnyttjas. Detta åstadkoms 
genom askåterföring. Årligen återförs ca 2000-2400 
ton flygaska från Växjö Energi AB till skogen. Det 
innebär att andelen aska från biobränslen som åter-
förs till skogen var ca 30-40 %.  
 
Biobränslen
Regionalt miljömål:
Biobränslen ger minst 2 TWh/år kring år 2010 i 
Kronobergs län.

Biobränsleandelen var år 2004 ca 22% eller 
1,4 TWh.

Den ovan redovisade andelen 22% är beräknad ex-
klusive torv och avfall. Inklusive torv och avfall var 
den 1,67 TWh (källa: SCB). Biobränsleanvändningen 
har ökat med 45 % sedan 1995. Det beror främst på 
att utnyttjandet av biobränslen i de tillståndspliktiga 
fjärrvärmeanläggningarna har mer än fördubblats 
sedan början av 1990-talet, från ca 0,35 till ca  0,85 
TWh år 2005 (figur 4).

För att klara målet krävs fortsatt kraftig utbyggnad av 
biobränsleeldad fjärrvärme, konvertering av oljepan-
nor och kraftig övergång till biobaserade drivmedel 
för bilar. Även om hälften av den småskaliga oljeeld-
ningen konverteras och om målet för biodrivmedlet 
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klaras med det dubbla, når man bara halvvägs. Med 
tanke på den korta tid som återstår blir det mycket 
svårt att nå målet.

El
Regionalt miljömål:
Förbrukningen av elenergi i Kronobergs län har 
år 2010 minskat med minst 10 % jämfört med 
1995.

Tillgänglig statistik kan inte användas för att 
göra en bedömning.

Det bedöms finnas stor möjlighet till elbesparing 
bl.a. inom industrin. Av förbrukad el år 2004 kom ca 
en femtedel från produktion inom länet, från vatten-
kraft och kraftvärme.

Tillförsel av förnybar energi
Regionalt miljömål:
Hälften av energianvändningen i Kronobergs län 
kommer år 2010 från förnybara källor.

Förnybara källor (vattenkraft, biobräns-
len) uppskattas ha utgjort 40 % av länets to-
tala energianvändning år 2004,  som var 6,3 
TWh (figur5) . Delmålet blir svårt att nå, 
och förutsätter snabb omställning av trans-
porterna till mindre energiförbrukning totalt 
och övergång till biobaserade drivmedel i stor 
omfattning.

Utsläpp av växthusgaser utöver koldioxid
I ”Vår miljö i Kronobergs län 2005” finns beräk-
ningar för utsläpp av övriga växthusgaser. De största 
utsläppsposterna bland dessa är dock de som är be-
häftade med störst osäkerhet. Bättre underlag är för 
närvarande svårt att få fram.

Figur 4
Tillförsel av energi till större (>10MW) fjärrvärmeverk i 
Kronobergs län
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Figur 5 
Procentuell fördelning mellan energislag av totalt till-
förd energi (6,3 TWh) till Kronobergs län under år 2004.
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Metan och lustgas från jordbruket
De största utsläppen av övriga växthusgaser, särskilt 
av metan och lustgas, kommer från jordbruket. Få 
av dessa kan minskas om man vill bevara djurhåll-
ning och jordbruket i övrigt i samma omfattning som 
idag. I viss mån kan utsläppen begränsas ytterligare 
genom förbättrad gödselhantering. Det sammanfal-
ler väl med önskvärda åtgärder för begränsning av 
övergödningen. En successiv övergång till mer ex-
tensivt jordbruk kan också medföra minskning av de 
utsläpp som följer av markbearbetning (figur 6).

Metan från avfall
Det kan vara möjligt att reducera avgången av metan 
från gamla avfallsdeponier ytterligare. Det är dock 
sannolikt inte kostnadseffektivt. Utsläppen från av-
fallshanteringen bör kunna minska betydligt genom 
redan vidtagna eller beslutade åtgärder.

Läckage av fluorklorväten
Läckage av fluorkolväten från värmeväxlare och kyl- 
eller klimatanläggningar påverkar både klimatet och 
ozonskiktet. Totalt sett är dock utsläppen av dessa 
ämnen små. Det krävs bra underhåll och rutiner för 
begränsning av utsläpp vid reparationer. Denna fråga 
bör ha hög prioritet hos tillsynsmyndigheterna.

Utsläpp från vedeldning och trafik
Åtgärder mot dålig vedeldning är effektiva och mo-
tiveras också av andra miljöskäl. Trafikens utsläpp av 
övriga växthusgaser påverkas också av de åtgärder 
som krävs för minskning av det direkta koldioxidut-
släppet. 

De flesta beskrivna åtgärderna sammanfaller med 
länets strategi för effektivare energianvändning och 
transporter.

Foto: Bruno Bjärnborg
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Utförda åtgärder.
De mest effektiva åtgärderna för att minska koldi-
oxidutsläppen har varit utbyggnaden av biobaserad 
fjärrvärme och övergång från fossila till förnybara 
bränslen vid enskild uppvärmning. Dessa föränd-
ringar har skett både med och utan bidrag. Länet har 
fått bidrag för omställning via lokala investerings-
program (Lip), Delegationen för energiomställning 
i södra Sverige (DESS) och klimatinvesteringspro-
gram (Klimp). Bidragen har bl.a. möjliggjort fortsatt 
utbyggnad av när- och fjärrvärme. Många projekt för 
minskade utsläpp av fossil koldioxid har genomförts 
inom Lip-projekt, t.ex.:

utbyten av oljepannor, införande av solfångare, trans-
portstyrning (GPS), bilpooler, samåkningscentraler, 
cykelvägar, miljöbilsbidrag, rötningsanläggningar 
samt effektivisering av ventilation, gatubelysning och  
industriprocesser.

Lip-projekten beräknas ha medfört en minskning av 
koldioxidutsläppen med 7 % i länet. DESS har mins-
kat utsläppen med 2 %, räknat från 1990 års utsläpp. 
Klimpprojekten är ännu under uppbyggnad.
Andra åtgärder med sikte på transporterna är ut-
byggd möjlighet till tågpendling, tankställen för bio-
bränslen, utbildning i miljöanpassat körsätt.m.m.

Möjligheter att påverka
• Välj miljöanpassade transporter - kollektivtra-

fik, cykling
• Avstå från bilen ibland, planera körningar
• Kör miljöanpassat – håll hastighetsgränser
• Byt till miljöfordon
• Spara energi i hushållet*
• Köp närproducerade livsmedel
• Byt till fossilbränslefria värmesystem 
• Tänk globalt –agera lokalt!

*se broschyr ”Släck efter dig” från Energikontor-syd-
ost (www.energikontor-so.com).

0

50

100

150

200

250

Jordbruksmark
Gödsel
Djurhållning
Deponier
Produktanvändning
Lokaluppvärmning
Industri
Transporter

Metan

Tusental ton koldioxidekvivalenter/år.

Lustgas HFC SF6

Figur 6
Utsläpp av övriga växthusgaser utöver koldioxid. Uttryckt som kol-
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Foto: Per-Anders Persson
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Giftfri miljö
Kraftigt minskande förekomst av miljögifter i na-
turen räcker inte. För att nå Giftfri miljö behöver 
alla berörda ta sin del av ansvaret. Företag, verk-
samhetsutövare, myndigheter och konsumenter 
kan bidra med viktiga insatser. De regionala må-
len handlar främst om att släppa ut så lite giftiga 
ämnen som möjligt i naturen och att åtgärda om-
råden där marken har förorenats. 

Flera av delmålen blir svåra att nå till 2010. 
I takt med ökad kunskap om giftiga ämnen 
tillkommer också nya. Gamla föroreningar i 
mark är kostsamma att åtgärda. Bara i länet 
finns 23 områden som utgör mycket stor eller 
stor risk för människor eller miljö. 

Nationellt miljökvalitetsmål:
Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som 
skapats i eller utvunnits av samhället och som 
kan hota människors hälsa eller den biologiska 
mångfalden.

Ämnen som man vet är farliga för människor eller 
miljön ska inte användas. Vi vet idag att vissa kemis-
ka ämnen har negativa effekter på både vår hälsa och 
miljön. Det vi saknar är i många fall kunskap om vil-
ka egenskaper det är hos kemikalier och föroreningar 
som ger effekterna. Därför är det svårt att begränsa 
riskerna. 

Hittills har mer än 75 000 kemiska produkter regist-
rerats i Kemikalieinspektionens produktregister. Det 
registret omfattar inte sådant som innehåller kemis-
ka produkter, som t.ex. bilar, kläder, plastartiklar och 
byggnadsmaterial. I framtiden bör konsumenter och 
inköpare kunna informeras om innehållet av farliga 
ämnen även i varor som inte är kemiska produkter.

REACH
I EU:s förslag till ny kemikalielagstiftning, REACH, 
regleras hur kemikalier ska registreras och att indu-

strin har ett ansvar för att riskerna med att använ-
da en viss kemikalie utvärderas. För de farligaste 
kemikalierna krävs tillstånd. Det ges bara om indu-
strin visat att det inte finns något annat ämne som 
kan användas istället. Meningen med politiken är att 
minska användningen av farliga kemikalier. De slut-
liga besluten kommer att tas i Europaparlamentet 
och i ministerrådet under hösten 2006. Sedan beräk-
nas förordningen träda i kraft under våren/somma-
ren 2007.

Situationen i Kronobergs län

Metallhalter i mossa
Genom att mäta metallhalter i mossa i skogsmark kan 
man få en bild av luftnedfallet av metallföroreningar. 
Nedfallet av t.ex. bly och kadmium är nu mindre än 
en fjärdedel av vad som uppmättes på 70-talet (figur 
1). En stor del av det tidigare nedfallet ligger dock 
kvar i marken och frigörs långsamt, bl.a. på grund av 
försurningen.

Metaller i sjöar och fisk - kvicksilver värst
Resultaten från  miljöövervakningen visar på genom-
gående låga metallhalter i vattnet. Troligen sker inga 
stora metallutsläpp idag. Invånarna i Kronobergs län 
riskerar ändå att påverkas av miljögifter via konsum-
tion av insjöfisk. Metylkvicksilver har sedan 60-talet 
utgjort ett starkt miljöhot, vilket har lett till rekom-
mendationer om begränsad konsumtion av insjöfisk. 
Än så länge pekar data på att höga kvicksilverhalter i 
insjöfisk är ett kvardröjande, långsiktigt problem i re-
gionen. Rekommendationerna gällande konsumtion 
av insjöfisk är fortfarande högst relevanta.

Uppröjningen efter stormen 2005 kan medföra ökat 
läckage av metylkvicksilver från marken. Metylkvick-
silver kan bildas och frigöras i blöta partier i körska-
dor. Det görs nu undersökningar för att följa halterna 
i insjöfisken efter stormen.
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Miljögifter i slam från reningsverk
Det är mycket viktigt att begränsa användningen av 
tungmetaller och hormonstörande ämnen. Vi kan 
följa förekomsten av miljögifter genom att mäta 
innehållet i slammet från de kommunala reningsver-
ken. Slammet visar i stora drag vilka ämnen som fö-
rekommer i samhället (figur 2).

Tungmetaller
Utsläppen av metaller till såväl luft som vatten har 
minskat kraftigt sedan 1970- och 1980-talen. Infö-
randet av blyfri bensin har varit en viktig åtgärd. An-
vändningen av tungmetaller vid tillverkning i länet 
har minskat sedan mitten av 1980-talet. Minst sex 
ytbehandlingsverkstäder med tungmetallbeläggning 
har upphört så att det idag bara finns två kvar. 
Glasbruken i länet har i huvudsak slutat använda bly. 
I samband med övergången till blyfritt glas har också 
arsenikanvändningen upphört. Arsenik används nu 
endast för träimpregnering vid en anläggning i lä-
net.

Mätresultaten i slammet visar på en minskning av 
tungmetaller under hela 80-talet. Nivåerna har nu 
stabiliserats under gränsvärdena. Kadmium- och 
blyhalterna i slam från vissa reningsverk har dock 
ökat under en period på 90-talet, i motsats till fler-
talet reningsverk. Ett möjligt samband är målning på 
glas, där användningen av kadmiumfärger ökat på 
grund av det färgglada glasmodet. Glasbruken har 
genomfört många undersökningar och åtgärder för 
att minska utsläppen. De har som målsättning att fin-
na ersättningsämnen.
 
PCB
En minskning av PCB-halterna i kommunalt slam 
kunde uppmätas i början av 90-talet. Härefter har det 
skett en stabilisering. Halten ligger i medeltal strax 
under 0,1 mg/kg torrsubstans. Vi har sannolikt nått 
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Figur 2 
Halter av några miljögifter i slam från 18 avlopps-
reningsverk i Kronobergs län. Årsmedelvärde ut-
tryckt som procent av uppställda gränsvärden.

Figur 1
Procentuell förändring av metallhalter i mossa (vägg- el-
ler husmossa) i Kronobergs län relativt 1975
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en nivå motsvarande länge regional bakgrund. Nivån 
kommer att ligga kvar, eftersom det i första hand rör 
sig om fjärrtransporter och global spridning.

Nonylfenol
Nonylfenoler är ämnen som anses vara hormonstö-
rande. Ett aktivt miljöarbete med att minska använd-
ningen, främst vid industriell tvätt, har medfört avta-
gande halter under 90-talet.

Övriga miljögifter

Bromerade flamskyddsmedel
Bromerade flamskyddsmedel har fått stor spridning 
via textilier och elektronik. Medan halterna av de 
flesta andra kända miljögifter minskar, ökar halter-
na av dessa ämnen kraftigt, både i fisk och i moders-
mjölk. 

Dioxin
Det extremt miljöfarliga ämnet dioxin kan bildas 
vid ofullständig förbränning. Dioxin tillhör gruppen 
ofrivilligt bildade ämnen. Utsläpp sker huvudsakli-
gen till luft. En stor, okontrollerbar källa är bränder 
på avfallstippar. I länet finns en industri med känt di-
oxinutsläpp, aluminiumsmältverket i Älmhult, som 
släpper ut 0,02 g/år. Avfallspannan vid Ljungby Ener-
gi AB ger upphov till 0,002-0,003 mg/år. En annan 
möjlig källa är vedeldning och annan biobränsleeld-
ning, som uppskattas bidrar med 0,3 g/år i länet.

Sanering av förorenade områden
Länsstyrelsen och kommunerna samarbetar för att 
genomföra branschvisa inventeringar. Det innebär 
att förorenade områden identifieras, undersöks och 
slutligen eventuellt åtgärdas på ett systematiskt sätt. 
Ett omfattande arbete med identifiering av misstänk-
ta förorenade områden färdigställdes under år 2005. 
Totalt har 1917 objekt identifierats.

Förorenade områden inom de branscher där risker-
na bedömts vara störst har inventerats. Ett underlag 
som bl.a. bygger på arkivstudier och intervjuer har 
sammanställts och en enkel riskklassning har gjorts. 
Av de identifierade objekten har ca 550 inventerats 
(figur 4).

Identifieringen och inventeringen är viktiga underlag 
för den fysiska planeringen. De utgör också basen för 
den fortsatta prioriteringen av vilka områden som 
behöver undersökas vidare och saneras.

Kostnader för sanering
Där det finns en ansvarig verksamhetsutövare eller 
fastighetsägare till det förorenade områden ska den-
ne bekosta utredningar och åtgärder. Ansvaret för ar-
betet faller inom ramen för verksamheternas egen-
kontroll. Tillsynsmyndigheten enligt miljöbalken, 
dvs. länsstyrelse eller kommun, ska bevaka att nöd-
vändiga utredningar och åtgärder genomförs. Stats-
bidrag kan lämnas för särskilt prioriterade objekt och 
om det inte finns någon ansvarig. 

Transporter av farligt gods
Stora mängder farligt gods transporteras genom 
tätorter och i anslutning till vattentäkter. Man räk-
nar med att ca 5% av allt gods är farligt gods i nå-
gon form. En olycka med farligt gods kan i värsta fall 
medföra såväl akuta hälsorisker som långvariga mil-
jöföroreningar. Den mest belastade vägsträckan i lä-
net är förstås E4, där mellan 500 och 1000 ton farligt 
gods transporteras varje dag. Länsstyrelsen har be-
slutat om lokala trafikföreskrifter för transporter av 
farligt gods inom Ljungby, Alvesta och Växjö kom-
muner samt utfärdat rekommendationer för vägval 
vid transport av farligt gods i länet.
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Når vi delmålen?
Vissa delmål som inte kan konkretiseras på regional 
nivå har uteslutits.

Utfasning av ämnen
Nationellt delmål
Det nationella delmålet om utfasning  av ämnen är 
långt och kan läsas på miljömålsportalen www.miljo-
mal.nu. Kronobergs län har två anpassade delmål.

Regionalt delmål
Slammet från alla kommunala reningsverken 
i länet ska ha halter av långlivade och bioacku-
mulerande kemiska ämnen som ligger på en be-
tryggande marginal (50%) under gällande re-
kommendationer/ gränsvärden senast år 2010. 
(Detta gäller bl.a. metallerna bly, kadmium och 
kvicksilver) 

Målet är uppnått med något undantag där 
marginalen 50 % tangeras. Det ovannämnda 
exemplet med ökade kadmiumutsläpp från 
glasbruksindustrin visar att fortsatt vaksam-
het inom egenkontroll och miljötillsyn krävs. 
Så länge ämnena överhuvudtaget hanteras 
finns risk för missgrepp och bristande skydds-
rutiner. 

Oanvända läkemedel
Regionalt delmål
Oanvända läkemedel skall hanteras så att risken 
minskar för att de belastar miljön. 

År 2005 utarbetades en nationell modell för miljö-
klassning av läkemedel. Ett par läkemedelsgrupper 
har klassificerats och man arbetar nu med hormoner 
och antibiotika som beräknas vara klara kring års-
skiftet. Därefter kommer ordningsföljden vara att de 

Figur 4
Inventerade objekt i Kronobergs län uppdelade på typ av 
verksamhet
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största och viktigaste läkemedelsgrupperna täcks in 
relativt snabbt, medan läkemedel med mindre an-
vändning ligger längre ned i prioriteringsordningen.

Minskning av risker
Nationellt delmål
Hälso- och miljöriskerna vid framställning och 
användning av kemiska ämnen skall minska fort-
löpande

Syftet med delmålet är att minska riskerna för mil-
jö och hälsa för de farliga ämnen som inte omfattas 
av utfasningsmålet. Det gäller till exempel bekämp-
ningsmedel och ämnen som är klassificerade p.g.a. 
sin farlighet. Riskerna ska bedömas för en varas hela 
livscykel. Farliga ämnen kan även ge problem vid 
återvinning och riskerar att spridas okontrollerat i 
nya varor med återvunnet material.

Riskminskning kan ske genom att de farliga ämnena 
byts ut mot mindre farliga, att de minskar i använd-
ning eller att de hanteras säkrare. 

Mängden bekämpningsmedel som används inom 
jordbrukssektorn i länet har enligt SCB-statistik 
minskat kraftigt till 3,4 ton aktiv substans 1998, vil-
ket innebär en minskning med ca 75 % sedan 1992. 
Därefter har minskningen avtagit och användningen 
var år 2003 3,3 ton.

Förorenade områden
Nationellt delmål
Samtliga förorenade områden som innebär akuta 
risker vid direktexponering och sådana områden 
som idag eller inom en nära framtid hotar bety-
delsefulla vattentäkter eller värdefulla naturom-
råden skall vara utredda och vid behov åtgärda-
de vid utgången av 2010. 

Regionalt delmål
PCB i byggmaterialet i länets befintliga byggna-
der har inventerats senast år 2007 och vid behov 
åtgärdats senast år 2010. 

Målet ser ut att kunna nås i länet

Länets kommuner samarbetar för att se till att bygg-
nader med PCB saneras. PCB kan finnas kvar i vissa 
byggmaterial i hus byggda eller renoverade mellan 
1956-1973. Problemet med att PCB kan läcka ut till 
miljön har uppmärksammats först under senare år. 
För att stoppa spridningen av PCB från byggmate-
rial - främst från fogmassor och golvmassor - måste 
därför en sanering genomföras så snart som möjligt. 
Kommunerna har skickat ut brev till fastighetsäga-
re för att inventera var PCB förekommer. Om inven-
teringen visar att det finns PCB-haltigt material ska 
fastighetsägaren även redovisa en handlingsplan för 
sanering. Inventeringar och saneringar pågår under 
2006 och 2007. Till hösten kommer eventuellt en för-
ordning om sanering av PCB. 

Nationellt delmål
Åtgärder skall under åren 2005—2010 ha genom-
förts vid så stor andel av de prioriterade förore-
nade områdena att miljöproblemet i sin helhet i 
huvudsak kan vara löst allra senast år 2050.

Tidigare miljömål att identifieringen av förorena-
de områden ska vara klar under 2005 har uppfyllts. 
För alla objekt som finns med på Länsstyrelsen lista 
över prioriterade objekt pågår eller planeras fortsatta 
undersökningar. Finansieringen är både privat och 
med statsbidrag. Tidigare undersökningar har visat 
att träskyddsanläggningar och glasbruk är branscher 
som bör prioriteras. 
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Kadmium
Nationellt delmål
År 2015 skall exponeringen av kadmium till be-
folkningen via föda och arbete vara på en sådan 
nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkhälso-
perspektiv.

I länet är det i glastillverkningen som kadmium fort-
farande används industriellt. Det är svårt att finna er-
sättningsfärger som ger samma färgintensitet för t.ex. 
rött som kadmium ger. Exponeringen vid arbete hålls 
under kontroll, men kadmium är också fortfarande 
tillåtet för konstnärligt bruk, där arbetarskyddet kan 
vara svårare att kontrollera. 

Pågående och utförda åtgärder
• Företagens egenkontroll.
• Inventering och sanering av förorenade områ-

den
• REACH-arbetet
• Införandet av blyfri bensin
• Minskad användning av tungmetaller i 
 industrin
• Minskad användning av nonylfenoler vid 
 industritvätt
• PCB-förbud
• Kommuners och länsstyrelsers tillsynsarbete
• Ekologisk produktion av livsmedel

Möjligheter att påverka
• välj mindre farliga kemiska produkter
• förvara hushållskemikalier säkert
• lämna kemikalierester till avfallshantering (mil-

jöstation)
• lämna oanvända läkemedel till apoteket.
• handla miljömärkta livsmedel
• efterfråga miljömärkta varor, t.ex elektronik, 

bildäck
• elda inte plaster själv

Foto: Malin Bendz-Hellgren 



22

Grundvatten av god kvalitet
Kronobergs län är väl försett med yt- och grund-
vatten. Vattnet håller en god kvalitet så att det 
är användbart för oss människor. För att skydda 
vattnet så att det blir fortsatt användbart måste 
vattenskyddsområden utarbetas och fastställas.  
Detta är huvudsakligen ett kommunalt ansvar.

En tredjedel av alla hushåll har egna brunnar. 
I många av dessa är vattnet försurat.  Särskilt i 
länets västra delar. Däremot är radonhalterna i 
brunnarna i regel låga.

Länet har god tillgång till grundvatten av 
god kvalitet. Grusåsar används allt mindre 
till grustäkter. Skyddsområden för vattentäk-
ter måste fastställas över hela länet.

Nationellt miljökvalitetsmål:
Grundvattnet skall ge en säker och hållbar drick-
svattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö 
för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Grundvattnets kvalitet är god
Grundvattnet i länet håller på de flesta håll hög kva-
litet, men är överlag negativt påverkat av försurning. 
Försurningen märks särskilt i de grundvattenmaga-
sin som utgörs av isälvsavlagringar. De är av mycket 
stor betydelse för den kommunala vattenförsörjnin-
gen. Grundvattnet i den kristallina berggrunden 
(t.ex. granit, gnejs och porfyr) finns i sprickor. Där-
för är det av naturliga orsaker inte lika känsligt för 
försurning. Vattnet är emellertid ofta svårt att använ-
da på grund av höga halter av järn och mangan. Då 
behövs mer kemikalier för att bereda dricksvattnet. 
Grundvattnet i berggrunden ger inte heller möjlig-
heter till så stora grundvattenuttag som de större ma-
gasinen i isälvsavlagringarna. 

Det finns relativt stora mängder vatten för dricksvat-
tenförsörjning i länet. Lokalt kan dock kvantitets- 
och kvalitetsproblem uppstå i samband med överut-
tag. Då vattenuttagen sker vid vattenverk övervakar i 
allmänhet huvudmannen för vattentäkten både vatt-
nets kvalitet och kvantitet i eget intresse.

Vid uttag för andra ändamål, exempelvis timmerbe-
vattning, används i regel ytvatten. Grundvattenni-
våer i anslutning till ytvatten kan påverkas vid dessa 
verksamheter. Uttagen förläggs därför till platser där 
vattennivåerna påverkas minimalt.

Tors källa 22 januari 2006. Sjöar och åar ligger frusna i res-
ten av landskapet. I Tors källa flödar flera liter per sekund. 
Foto: Andreas Hedrén.
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Figur 1
Grundvattnets tillstånd i de vattentäkter som ingår i länets övervakning av grundvatten. Bedömningar enligt Naturvårds-
verkets bedömningsgrunder. Källa: Länsstyrelsen

Naturvårdsverkets tillståndsklasser

Täkt i isälvsavlagring
Täkt i berggrund

Klass 1
klass 2
Klass 3
Klass 4
Klass 5

Olika grundvattenmiljöer
Inom Kronobergs län finns i huvudsak tre olika 
grundvattenmiljöer representerade: grundvatten i 
isälvsavlagringar, grundvatten i kristallint berg och 
grundvatten i morän. Vatten för kommunalt dricks-
vatten hämtas i isälvsavlagringar och kristallint berg. 
Grundvatten i morän ger inte möjlighet till stora ut-

tag men det är en viktig resurs för enskilda hushåll. 
Drygt en tredjedel av länets invånare får sitt vatten 
från egna brunnar. Grundvattnet i moränen är dess-
utom av stor betydelse för vattnet i sjöar och vatten-
drag. 
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Grundvatten i isälvsavlagringar
Grundvatten i isälvsavlagringar utgör den bästa tänk-
bara råvaran för framställning av dricksvatten av god 
kvalitet. Avlagringarna har bildats i samband med 
inlandsisens tillbakadragande för omkring 12 000 år 
sedan. På grund av jordarternas stora genomsläpplig-
het riskerar vattnet i isälvsavlagringarna att påverkas 
av försurande utsläpp och andra föroreningar (figur 
1-3). Det är av största vikt att kvarvarande isälvsfor-
mationer behandlas med stor försiktighet. De måste 
skyddas från exploatering och föroreningar.

Grundvatten i kristallint berg
Grundvatten i kristallint berg är viktigt för den kom-
munala vattenförsörjningen i många mindre sam-
hällen. I Kronobergs län finns ovanligt många berg-
borrade brunnar för allmän vattenförsörjning. Flera 
vattentäkter har dock lagts ner på senare år, eftersom 
uttagskapaciteten är begränsad. Vattnet i berggrun-
den är ofta relativt förskonat från försurning (figur 
1-3). Det beror på att vattnet där har lång transport-
tid. Dessutom finns ofta ett naturligt skydd i form av 
täckande morän ovanpå berget. Moränen ger större 
kontaktytor med regnvattnet än grus och sand.

Länsstyrelsen driver, tillsammans med kommuner-
na, ett miljöövervakningsprogram för uppföljning av 
miljömålen. Det omfattar grundvatten i isälvsavlag-
ringar och berg. Kunskapen om grundvattnet i dessa 
miljöer är idag därför relativt god. Grundvattnets 
kvalitet i morän är däremot bristfälligt känd. 

Vatten från yt- eller grundvatten
Frågor om vattenförsörjningen har aktualiserats. Det 
beror bl.a. på EU:s krav på vattenkvaliteten. Där be-
gränsas vattnets högsta tillåtna temperatur. Detta 
görs för att motverka tillväxt av bakterier och orga-
niskt material. Det kan vara svårt att få fram tillräck-
ligt kallt vatten från ytvattentäkter på sommaren. 
Det är ett skäl till att övergå från ytvatten till grund-

vatten, eller att infiltrera ytvatten. Ett annat kan vara 
att grundvattnet helt enkelt inte räcker.

Tingsryds kommun infiltrerar sedan några år yt-
vatten i en grusås ett par mil öster om centralorten. 
Växjö kommun avser att ihop med Ljungby och Al-
vesta hämta grundvatten från Bergaåsen i Ljungby 
kommun. I inledande utredningar kring det projek-
tet har bl.a. saltinträngning från E4:an uppmärksam-
mats som ett problem.

Påverkan på vattnets kvalitet

Saltinträngning
Förhöjda salthalter pga vägsalt riskerar att medföra 
hälsorisker. En ökad korrosion på rörledningarna 
kan ge förhöjda tungmetallhalter i vattnet. Höga hal-
ter av vägsalt kan även innebära förhöjda halter av 
andra föroreningar relaterade till vägar. Vägverket 
utförde under slutet av 90-talet förebyggande arbeten 
(dikestätningar och dammar) för vattentäkter längs 
vissa vägavsnitt i länet. Detta gäller t.ex. Ryd, Lessebo 
och Lammhult. Efter hand kommer ytterligare vat-
tentäkter att få ett motsvarande skydd.

Försurning
Av länets 20 000 brunnar för enskild förbrukning 
beräknade kommunerna 1986 att 8 000 har försurat 
vatten. Försurningen medför ökad risk för hälsofar-
liga halter av metaller i dricksvattnet. Dessutom ökar 
korrosionen på vattenledningarna vilket också med-
för ökade kostnader. 

Förorenade områden
Ett problem med förorenade områden är att förore-
ningarna kan nå yt- och grundvattnet. Vissa ämnen, 
t.ex. klorfenoler, kan även i mycket låga koncentra-
tioner göra vatten otjänligt som dricksvatten. Många 
föroreningar är dessutom mycket giftiga för vatten-
levande organismer. På Helgö, strax norr om Växjö, 
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har perkloretylen från en sedan länge nedlagd verk-
stadsindustri gjort grundvattnet otjänligt vid ett fl er-
familjshus.

Radon
Radonhalterna i grundvatten från brunnar i jord är 
som regel mycket låga. Högre halter kan förekomma 
i enstaka djupborrade brunnar. Några extremt höga 
halter har inte påträff ats i länet. 

Kväve
Höga halter av kväve i grundvatten beror oft ast på 
läckage från gödselupplag, gödslad åkermark eller 
avlopp. De kan också uppträda i kvävemättad skogs-
mark. Problemet är störst i enskilda brunnar av då-
lig konstruktion. Den bristfälliga konstruktionen kan 
även medföra att bakterier förorenar vattnet och då 
även ge upphov till hygieniska problem. 

Deponier
I länet fi nns sju deponier för icke-farligt avfall från 
hushåll och industrier. Lokal lakvattenhantering har 
drivits under en försöksperiod vid Växjös avfallsupp-
lag och planeras i Ljungby och Älmhult. På Älmhults 
och Ljungbys avfallsdeponier deponeras idag farligt 
avfall i särskilda celler. Övriga avfallsupplag än de 
ovan nämnda kommer att läggas ner innan utgången 
av år 2008. Anledningen till detta är hårda krav på 
skyddsåtgärder och omfattande investeringar för de 
upplag som ska drivas vidare eft er 2008. 

Stormen med översvämningar
Stormen i början av 2005 kan medföra att grundvat-
tennivåerna påverkas, med våtare skogsmarker som 
följd. Ett ytligare grundvatten skapar många kva-
litetsproblem för både yt- och grundvatten. Fram-
för allt ökar halten av organiska ämnen. Den höjda 
grundvattennivån medför även risk för översväm-
ning. Översvämningar kan i sig innebära negativ 
miljöpåverkan av olika slag.
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Figur 3
Alkaliniteten i de isälvsavlagringsbrunnar som ingår i länets 
övervakning av grundvatten. Max- min och medelvärden år 
2004-2005.

Figur 2
Alkaliniteten i de berggrundsbrunnar som ingår i länets över-
vakning av grundvatten. Max- min och medelvärden år 2004-
2005.
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Når vi målen?
Grustäkt utgör ett allvarligt hot mot vik-
tiga grundvattenresurser
För att nå generationsmålen krävs att också delmål 
inom miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Bara natur-
lig försurning, och God bebyggd miljö nås. I fråga 
om påverkan i form av grustäkt är ett av de viktigaste 
kvantifierade målen för Kronobergs län redan upp-
fyllt. Enligt den grushushållningsplan som fastställ-
des 1995 skulle andelen naturgrus av den totala bal-
lastproduktionen minska till 20 % senast år 2015. År 
2005 utgjorde andelen naturgrus 10 % av den totala 
ballastproduktionen i länet (figur 4). 

Miljöpåverkan på vårt grundvatten
Trycket på grundvattenresurserna är relativt lågt i lä-
net jämfört med andra regioner i Sverige. Jordbruket 
leder bara i vissa fall till en försämrad kvalitet, exem-
pelvis i Lagadalen. Enstaka vattentäkter är påverkade 
av vägsalt. 

Når vi delmålen?
Skyddsområden
Nationellt delmål
Grundvattenförande geologiska formationer av 
vikt för nuvarande och framtida vattenförsörj-
ning skall senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd 
mot exploatering som begränsar användningen 
av vattnet

I Kronobergs län finns 66 allmänna vatten-
verk. Av dessa omfattas 44 av skyddsområde. 
Endast sju av dessa skyddsområden är fast-
ställda under den senaste 15-årsperioden. 
Övriga behöver revideras mot bakgrund av 
att nya hot mot vattenkvaliteten tillkommit. 
Dessutom behöver ett 20-tal nya skyddsom-
råden inrättas för att de täkter som används 
för allmän försörjning ska ha ett skydd. Foto: Malin Bendz-Hellgren 
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Figur 4
Användning av bergmaterial och naturgrus i Kronobergs län. 
Källa: Länsstyrelsen

Att fastställa skyddsområde är huvudsakligen ett 
kommunalt ansvar. 

Grundvattennivåer
Nationellt delmål
Senast år 2010 skall användningen av mark och 
vatten inte medföra sådana ändringar av grund-
vattennivåer som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- 
och växtliv i angränsande ekosystem. 

De verksamheter som har störst påverkan på 
grundvattennivåerna är byggnation av vägar 
och hus samt bevattning inom jordbruket. I 
Kronobergs län är dock inte jordbrukets på-
verkan så stor som i andra mer jordbruks-
intensiva regioner.

Tillgång till dricksvatten
Nationellt delmål
Senast år 2010 skall alla vattenförekomster som 
används för uttag av vatten som är avsett att an-
vändas som dricksvatten och som ger mer än 10 
m³ per dygn i genomsnitt eller betjänar mer än 
50 personer per år uppfylla gällande svenska 
normer för dricksvatten av god kvalitet med av-
seende på föroreningar orsakade av mänsklig 
verksamhet.

Det är endast ett fåtal vattentäkter som inte 
kommer att kunna nå målet. I de fall en vat-
tentäkt har förorenats kan det ta årtionden 
eller mer innan föroreningen försvunnit. Det 
är ofta inte praktiskt genomförbart att sanera 
förorenad mark. Därför är det i vissa fall en-
dast möjligt att åtgärda föroreningen genom 
behandling av vattnet.
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Brist på långsiktigt planeringsarbete
Ingen av länets kommuner har redovisat resultat av 
vatteninventeringar och planer för samhällenas lång-
siktiga behov. I Växjö och Markaryds kommuner har 
delmålet om inventering av enskilda brunnar upp-
nåtts. I Växjö uppdateras dessutom alla äldre skydds-
föreskrifter och avgränsningar för grundvattentäkter. 
I Uppvidinge kommun har dock endast ett av totalt 
åtta vattenverk skyddsområde.

Tillgången på goda vattentäkter för samhällets vat-
tenförsörjning är en hörnsten i samhällsplaneringen. 
Därför är det allvarligt att det saknas både ett aktuellt 
underlag för vattenbehovet och en aktuell planering 
för att säkerställa den framtida tillgången på dricks-
vatten i länet

Konkreta skyddsåtgärder utmed det stat-
liga vägnätet
Vägverket bedriver sedan några år tillbaka ett mil-
jöarbete för att skydda viktiga grundvattentillgång-
ar. De områden man arbetar med är bland annat de 
som har pekats ut av SGU som nationellt värdefulla 
grundvattentillgångar. I begreppet nationellt värde-
fulla görs en sammanvägning mellan bedömd ut-
tagskapacitet, befolkningstryck och tillgång till andra 
större grundvattenförekomster. 

Konkret innebär arbetet med miljöförbättrande åt-
gärder längs vägarna att man förhindrar förorenat 
vatten från vägar från att nå de viktigaste grundvat-
tenmagasinen. Ofta sker det genom anläggning av 
täta diken och uppsamlingsdammar. Kostnaderna är 
stora, i regel ett par miljoner per objekt, så priorite-
ringar är nödvändiga. 

Ytterligare åtgärder
• Effektiv tillsyn och prövning av miljöfarlig 

verksamhet och vattenverksamhet för att skydda 
grundvattentillgångar.

• En fortsatt restriktiv hållning till uttag av na-
turgrus så att grusåsar och andra vattenförande 
formationer kan skyddas.

• Trots stora kostnader är det i vissa fall nödvän-
digt med förebyggande arbete utmed våra vägar.

• Allmän aktsamhet måste råda inom såväl jord-
bruk som andra verksamheter så att grundvatt-
net inte utsätts för onödiga risker.

• Kommunerna måste arbeta med att utarbeta 
och fastställa vattenskyddsområden för alla sina 
vattentäkter. 

Möjligheter att påverka
• Anlita certifierade brunnsborrare
• Var sparsam med vatten
• Häll aldrig ut giftiga ämnen på marken eller i 

avloppet
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Frisk luft
Länet utsätts för långväga transporterade luft-
föroreningar från Mellaneuropas befolknings- 
och industricentra.  Egna utsläpp från trafik, upp-
värmning och vissa industrier påverkar oss också. 
Småskalig vedeldning kan försämra luftens kvali-
tet lokalt och medföra hälsobesvär. 

Flera av delmålen kommer inte att nås till 
2010. Problemen märks tydligast i utsatta 
trafikmiljöer. Ytterligare åtgärder mot trafi-
kens utsläpp och för att förbättra vedeldan-
det måste genomföras. 

Luftföroreningar är ett hälsoproblem som kan inne-
bära ökad risk för cancer och sjukdomar i hjärta och 
lungor. Målet Frisk luft handlar både om önskvärd 
luftkvalitet och utsläpp till luft.

Minskande halter av luftföroreningar 
Halterna av luftföroreningar har generellt minskat 
sedan 1970 – och 80-talen. Ett undantag är halten av 
marknära ozon, som oftast överskrider normer och 
målnivåer, även i glesbygd.

I tätorterna uppkommer lokala problem, främst på 
grund av trafikens utsläpp, småskalig vedeldning och 
utsläpp från industrier. Industriutsläppen har mins-
kat kraftigt de senaste 10-15 åren.

Risken för att utsättas för höga halter av kväveoxi-
der och bensen har minskat. Höga halter kan ändå 
fortfarande förekomma i vissa gatumiljöer (tabell 1). 
Minskningen beror främst på att de flesta bilar idag 
har katalysator, men också på att oljepannor bytts ut 
mot fjärrvärme. 

Partiklar skadar hälsan
Partiklarna finns till stor del i luftmassor från Cen-
traleuropa. De kommer både från trafiken (diesel-
motorer, gamla bensinbilar, vägdamm med däck-

partiklar) och vedeldning. Höga partikelhalter kan 
förekomma i vägdamm på våren. Partikelformiga 
luftföroreningar kan påverka vår hälsa, eftersom de 
vid inandning kan komma ända ner i lungorna. Mil-
jökvalitetsnormerna för partiklar i tätortsluft över-
skrids i vissa fall (tabell 1).

Mål för luftkvalitet
De nationella delmålen för Frisk luft gäller fullt ut i 
länet. I tabellen jämförs målnivåerna med nivåer som 
uppmätts eller beräknats för länet. Om trafiken fort-
sätter att öka och om inte fordonens utsläppsegen-
skaper förbättras, ökar risken för överskridande av 
målen för både kväveoxider och partiklar. 

Mål för utsläpp
Utsläppet av VOC (flyktiga organiska ämnen, bl.a. 
lösningsmedel), exklusive metan, ska ha minskat till 
högst 4 000 ton i länet år 2010. Merparten av VOC-
utsläppen kommer från energi- och trafiksektorer-
na. Det sammanlagda utsläppet av flyktiga organiska 
ämnen i Kronobergs län uppskattas till 7 000 ton per 
år 2001. Det innebär en minskning från ca 12 000 
ton 1987. De största, men också mest svårberäknade 
utsläppen kommer från småskalig vedeldning (figur 
1). 

VOC från småskalig vedeldning
Det regionala målet är att år 2010 ska minst 90% av 
pannorna för småskalig eldning vara miljögodkända, 
t.ex. vedpannor med ackumulatortank eller pellets-
pannor. År 2001 stod de ”gamla” pannorna för 95% 
av utsläppen av VOC från småskalig vedeldning. Då 
var 37% av pannorna godkända. Sedan dess har fjärr-
värmen byggts ut. De flesta äldre pannorna finns san-
nolikt utanför fjärrvärmens utbyggnadsområden.

VOC från industrin
Målet för utsläpp av VOC från industrin är att det 
ska ha minskat ytterligare jämfört med år 2000. Mel-
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lan 2000 och 2004 minskade utsläppen vid de till-
ståndspliktiga verksamheterna med nära 40 %. Om 
inga större ökningar uppträder kommer målet alltså 
att klaras. 

Utförda åtgärder
Några av de viktigaste åtgärder som genomförts de 
senaste åren är införandet av katalysatorer som har 
gjort att utsläppen från bensinbilar minskat. Fjärr-
värmen har byggts ut. Miljökvalitetsnormer har in-
förts. 

Ytterligare åtgärder
• Utsläppsförbättringar på fordonssidan
• Utforma energiomställningsbidrag som kan 

användas för att byta ut gamla vedpannor
• Ytterligare reningskrav på industrier i samband 

med produktionsökningar.

Möjligheter att påverka
• Våtsopning av sand på våren
• Välj miljöbilar som är bränslesnåla och har bra 

teknik för rening av avgaser
• Använd odubbade vinterdäck
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Figur 1
Utsläpp av VOC i Kronobergs län. 
Källa: Miljömålsportalen och Länsstyrelsen

Förorening och mål-år Målsatt halt 
(µg/m³)

Nuläge 
boende miljö 
(µg/m³)

Nuläge ga-
tumiljö
(µg/m³)

Svaveldioxid (årsmedel), 2005. Målet uppnått sedan länge 5 <2

Kvävedioxid (årsmedel), 2010. Målet tangeras på enstaka gator 20 12-14 <25

Kvävedioxid  (timmedel), 2010. Målet tangeras på enstaka gator 60 (98%) 20-65

Ozon (sommarhalvår), 2020. Målet ej nått 50 60-65

Bensen, 2020. Målet överskrids ofta 1 <2 <5

Partiklar (PM10 årsmedel), 2010. Målet överskrids i vissa gatumiljöer 20 (90%) ca 14 15-30

Partikl. (PM 10 dygnsmedel), 2010. Målet överskrids 35 (90%) 27-39 25-55

Benso(a)pyren (årsmedel), 2015. *Finns bara 14-dagars medelvärde 0,3 ng/m³ 0,4* ng/m³ 

 
Tabell 1
Beräknade värden anges med fet text och härrör från beräkningar för de mest belastade gatuavsnitten i länets tätorter (Si-
mair). (Procentsiffran anger vid hur stor andel av tillfällena under ett år som värdet ska underskridas)                
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Försurningen är fortfarande ett av våra största 
miljöproblem trots att svavelnedfallet har mins-
kat drastiskt i länet. Kvävenedfallet håller sig 
dock närmast konstant på en alldeles för hög 
nivå. Närmare 90 % av nedfallet kommer från  
andra länder. Markens återhämtning efter försur-
ning går långsamt. Nästan alla sjöar är påverkade 
av försurningen och många kalkas för att minska  
försurningens effekter.

Trots minskande nedfall nås inte målet. Ut-
släppen från biltrafiken måste minska dras-
tiskt. Det kommer att ta lång tid innan mark 
och sjöar har återhämtat sig.

Nedfall och utsläpp av svavel minskar
Det nedfall av försurande ämnen som drabbar lä-
net kommer både från andra länder och från egna 
utsläpp. Under de senaste åren har nedfallet av sva-
vel minskat drastiskt. I de västra delarna av länet är 
nedfallet högre än i de östra. I Kronobergs län har 
vi nu nästan nått ned till den kritiska belastningen 
för svavel. Den kritiska belastningen är ett mått på 
hur stor påverkan marken tål innan skador uppstår. 
Ändå kvarstår effekterna av tidigare nedfall i form av 
försurad skogsmark. Markens motståndskraft är så 
att säga uttömd och det tar mycket lång tid att åter-
hämta den via vittring.

Utsläppen av svaveldioxid minskar i Europa, Sverige 
och i länet. År 1998 var länets utsläpp 450 ton och år 
2001 ca 430 ton. Målet är att till 2010 ha kommit ned 
till 400 ton per år. Största delen av utsläppen kommer 
från uppvärmning och transporter. Fem stora indu-
strier, främst  massa/pappersbruk, står för 25% av lä-
nets utsläpp (figur 1).

Bara naturlig försurning

Nedfall av kväve konstant medan utsläp-
pen minskar något
Det årliga nedfallet av kväve är oförändrat ungefär 9-
11 kg/ha. Liksom för svavel är nedfallet större i väster 
än i östra delarna av länet. Den kritiska belastningen 
för kväve överstigs med närmare 60 % i länet. Kvä-
venedfallet ger inte bara försurningsskador, utan det 
göder också marken. Detta ändrar markfloran, t.ex. 
blir det mer gräs och mindre blåbärsris i skogsmar-
kerna. Utsläppen från trafiken minskar pga. bättre 
avgasrening men förbättringen motverkas av att tra-
fiken ökar. Dieselfordon har fortfarande stora utsläpp 
av kväveoxider. Särskilt stora utsläpp uppstår vid hårt 
gaspådrag och höga hastigheter. Därför innebär ett 
mjukt körsätt mindre utsläpp.

430 sjöar kalkas varje år. Foto: Carl-Philip Jönsson
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Vattnet försuras, kalkning hjälper
I länet finns ungefär 1100 sjöar som är större än ett 
ha. Av dessa kalkas 430 varje år. Om vi inte kalkade 
skulle sjöarna vara försurade och i många fall utan 
livskraftiga fiskbestånd. Trots den stora insatsen med 
kalkning kan det finnas upp emot 600 små sjöar som 
behöver kalkning. Kalkningen måste fortsätta så 
länge påverkan från människan är för stor. Effekter-
na av kalkningen följs årligen genom provtagning av 
vatten och provfisken.

Utförda och pågående åtgärder 
• Svavelhalten i eldningsolja och diesel har 
 successivt sänkts
• Katalysatorer har gjort att utsläppen från  

bensinbilar minskat
• Stora fjärrvärmeverk (VEAB) har kväverening
• Kalkning av sjöar och vattendrag sedan slutet  

av 1970-talet

Ytterligare åtgärder
• Utsläppskraven för dieseldrivna fordon behöver 

skärpas.
• Trafikökningen behöver motverkas. 

Möjligheter att påverka
• Kör miljövänligt - lägre fart försurar mindre!
• Byt till uppvärmning med förnybara bränslen 

eller använd olja med extra låg svavelhalt 
• Samåk, åk kollektivt eller cykla
• Klipp gräsmattan miljövänligt
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Figur 1
Utsläpp av svaveldioxid i Kronobergs län. Källa: Länsstyrelsen

Figur 2
pH-värden i länets referenssjöar år 2001-2003. 
Median- max- och minvärden.
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Skyddande ozonskikt
Miljömålen om skyddande ozonskikt inriktar 
sig på att halterna av ozonnedbrytande ämnen 
i atmosfären skall kunna minska till naturliga ni-
våer. Användningen av sådana ämnen i Sverige 
skall upphöra. Om människor utsätts för kraftig 
UV-strålning ökar risken för till exempel hudcan-
cer, nedsatt immunförsvar och ögonskador som 
starr. Ekosystem på land och i vatten kan skadas. 
Även jordbruksgrödor och skog kan påverkas ne-
gativt.

Utsläppen av ämnen som förstör ozonskik-
tet har minskat kraftigt och måste minska yt-
terligare. Det tar tid innan ozonskiktet åter-
hämtar sig.

Ozonskiktet finns högt upp (10-50 km) i atmosfären. 
Det skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en 
del av den skadliga UV-strålningen från solen. Ozon-
skiktets genomsnittliga tjocklek över Sverige har 
minskat med cirka 3 % de senaste 20 åren. De allra 
senaste åren tycks dock en viss återhämtning ha ägt 
rum. Minskningen av ozonskiktet är som störst på 
våren. Det beror på att ämnen som bryter ned ozonet 
ansamlas vid jordens poler under vintern. När solen 
sedan återvänder på våren bryts mycket ozon ned 
samtidigt. Effekten är tydligast över Antarktis där ut-
tunningen är cirka 50 % under vårmånaderna.

Uttunningen av ozonskiktet beror till största delen på 
utsläpp av klor- och bromföreningar. Dessa ämnen 
finns ofta kvar länge i atmosfären. De kan påverka 
ozonskiktet lång tid, upp till flera decennier, efter att 
de släppts ut. Exempel på sådana ämnen är klorflu-
orkarboner, så kallade freoner, som tidigare använts 
i stor omfattning som köldmedier i kylanläggningar, 
vid tillverkning av isoleringsmaterial som skumplast 
och som drivgas i sprayburkar. I början av 1990-ta-
let infördes regler som begränsade användningen av 
ämnen som förstör ozonskiktet. Det ställdes också 

krav på kontroll av anläggningar och produkter som 
innehåller sådana ämnen. Reglerna har skärpts steg-
vis.

Utsläppen av ozonförstörande ämnen i Sverige har 
tack vare dessa regler minskat kraftigt (se figur 1). 
Idag sker utsläppen främst som läckage från produk-
ter där de används samt köldmedier och från isole-
ringsmaterial.

Ozonskiktet är som tunnast tidigt på våren. Klara dagar är 
UV-strålningen stark men strålningen är ändå starkast när 
solen står som högst mitt i sommaren.
Foto: Sven Ängermark.
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För att utsläppen av ozonförstörande ämnen ska kun-
na upphöra krävs att användningen av ämnena fort-
sätter att minska. Varor och produkter där ämnena 
fortfarande finns måste kontrolleras på ett bra sätt så 
länge de används och tas om hand på ett korrekt sätt 
när de kasseras. Det är också viktigt att man ser till 
att de regler som finns efterlevs. Detta kontrolleras av 
Länsstyrelsen på regional nivå och av kommunerna 
på lokal nivå.

Hudcancer i solens spår
Ett tunt ozonskikt släpper igenom för mycket strål-
ning. Antalet hudcancerfall ökar i länet. År 2004 
konstaterades 45 nya fall av elakartad hudcancer (fi-
gur 2). Ökningen beror troligen på att vi solar mer 
oförsiktigt. Det krävs stora informationsinsatser för 
att få människor att ändra sina solvanor och sin in-
ställning till att sola. Det tar också lång tid innan ef-
fekten av insatserna märks genom att antalet cancer-
fall minskar.

Ytterligare åtgärder 
• Reglerna för användning av ozonnedbrytande 

ämnen kan behöva skärpas ytterligare.
• Sverige behöver verka internationellt för att 

minska de totala utsläppen av ozonnedbrytande 
ämnen genom att påverka andra länder att gå 
över till miljövänligare alternativ.

Möjligheter att påverka
• Lämna in använda kylskåp, frysar och klimatan-

läggningar för återvinning
• Sola med förnuft och skydda särskilt barnen
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Figur 1
Utsläpp av klorfluorkarboner från olika källor i Kronobergs län. 
Källa: Miljömålsportalen och Naturvårdsverket
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Säker strålmiljö
Den strålning som vi utsätts för kan öka risken 
för cancer och andra skador. I miljömålet Säker 
strålmiljö eftersträvas att både människors hälsa 
och den biologiska mångfalden ska skyddas mot 
skadliga effekter av strålning. Många männis-
kor är oroliga för skador orsakade av strålning. I 
Kronobergs län har särskilt den strålning som är 
nödvändig för mobiltelefoni uppmärksammats. 
Det har dock visat sig svårt att mäta den på ett 
bra sätt.

Kunskapen om förekomst och effekter av 
elektromagnetiska fält är alltför bristfällig. 
Antalet nya hudcancerfall orsakade av UV-
strålning måste minska.

Vi utsätts dagligen för strålning i form av ultravio-
lett strålning från solen och kosmisk strålning från 
rymden. Totalt sett utgör ungefär 20 % av den joni-
serande strålningen bakgrundsstrålning. Det mesta 
av den joniserande strålningen kommer från radon i 
bostäder och påverkar alltså inte alla människor lika 
mycket.

Den ultravioletta strålningen är icke-joniserande och 
inte lika skadlig som röntgenstrålning eller strålning 
från kärnkraftverk. Solens ljus är ultraviolett strål-
ning. 

Elektromagnetiska fält är också en form av icke-joni-
serande strålning. Vi vet väldigt lite om hur elektro-
magnetiska fält, som bland annat kommer från våra 
mobiltelefoner och mobilmaster, påverkar vår hälsa. 
Det görs heller inga samordnade mätningar av elek-
tromagnetiska fält i länet. Statens strålskyddsinstitut, 
SSI menar att förhållandena inom landet inte skiljer 
sig så mycket.

Idag finns det inte någon svensk standardmetod för 
mätning av elektromagnetiska fält. SSI använder en 
modell och har gjort mätningar runt om i landet. De 
nivåer som de mäter upp är mycket låga. Nivåerna 
ligger långt under de riktvärden som finns. För att 
överskrida riktvärdena för till exempel strålning från 
en 3G-antenn måste man i princip klättra upp i mas-
ten och befinna sig på någon meters avstånd från an-
tennen uppe i luften.

Nivåerna på marken, eller bakom en antenn som sit-
ter på ett tak, är mycket låga. När det gäller långtids-
effekter bedrivs det idag forskning världen över. Det 
har inte visats att elektromagnetiska fält vid de nivåer 
som används, skulle vara farliga. Samtidigt finns det 
människor som är överkänsliga för elektromagnetis-
ka fält och mår mycket dåligt av att vistas i närheten 
av dem. SSI har i en rekommendation sagt att man 
kan använda hands-free till sin mobiltelefon för att 
undvika onödig exponering. Man kan också tänka på 
att bara ringa där det är god täckning och att barn 
kanske inte behöver prata så länge. 

Länsstyrelsens huvudsakliga uppgift i nuläget är att 
följa kunskapsutvecklingen inom området.

Utförda åtgärder
• Radonsanering av bostäder
• Säkerhetsregler vid verksamheter med strålning

Möjligheter att  påverka 
• Välj mobiltelefon med lågt strålningsvärde 

(SAR)
• Använd hands-free till mobiltelefonen
• Sola med förnuft och skydda särskilt barnen
• Mät radon i bostäder
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Figur 1
Planerade och uppförda master i Kronobergs län. 
Källa: Länsstyrelsen
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Ingen övergödning
Länets övergödningsproblem beror främst på 
nedfallet av kväve från luften. Detta orsakas av 
kväveutsläpp från trafik och djurhållning. Ge-
nom rådgivning till lantbrukare går det att mins-
ka utsläppen från länets djurhållning ytterligare. 
Övergödning i våra sjöar och vattendrag orsakas 
av fosfor. Dagens tillförsel kommer från enskil-
da avlopp på landsbygden och jord- och skogs-
bruksmark. Fosfor fortsätter också att läcka ut 
från tidigare utdikade områden och sänkta sjöar.  

Effekterna av övergödning på mark och vat-
ten kommer att kvarstå länge. Länets utsläpp 
av ammoniak minskar dock tack vare lant-
brukarnas åtgärder vid hanteringen av stall-
gödsel. Det regionala målet för ammoniakut-
släpp finns därför inom räckhåll.

Växtnäring i form av kväve och fosfor finns naturligt i 
både mark och vatten. Vårt moderna levnadssätt har 
orsakat att förhållandet mellan dessa ämnen rubbats 
i naturen vilket lett till förändringar i miljön.

Kvävenedfallet behöver minska
Nedfallet av kväve är ett internationellt problem och 
det kväve som faller över Kronobergs län har oftast 
sitt ursprung i västra och mellersta Europa och följer 
med vindarna till Sverige. I genomsnitt faller årligen 
9-11 kg kväve per ha över hela länet (figur 1). Ned-
fallet behöver minska till högst 5 kg/ha för att inte 
den biologiska mångfalden ska skadas eller vattnet 
försuras ytterligare. Kvävet i nedfallet kommer dels 
som kväveoxider från vägtrafik och olika motorred-
skap och dels som ammoniak från jordbrukets djur-
hållning. 

Kväveregn över länet påverkar växterna
Vi märker nedfallet av kväve som till exempel ökad 
algpåväxt på husfasader. Kvävet gör också att sam-
mansättningen av arter förändras i naturligt kvävefat-

tiga miljöer som slåtterängar och våtmarker. Många 
hotade växter finns i dessa miljöer. De riskerar nu att 
konkurreras ut av kvävegynnade, ofta storvuxna ar-
ter. 

Ammoniakutsläppen kan minska mer
Ammoniak sprids inte över lika långa avstånd som 
kväveoxid, vilket gör att vi har större möjligheter 
att själva påverka länets nedfall. Länet har som mål 
att minska ammoniakutsläppen med 15 % mellan 
1995 och 2010. Våra lantbrukare har under många år 
minskat utsläppen genom att förbättra tekniken vid 
lagring och spridning av stallgödsel. Det regionala 
miljömålet finns därför inom räckhåll. Men det krä-
ver att vi genom rådgivning och ökad kunskap kan 
förmå fler lantbrukare att tillämpa bättre teknik.    

Smultron och kattfot är arter som är känsliga för hög nä-
ringsbelastning. Foto: Robert Simonsson.
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Övergödning i sjöar och vattendrag
I länets sjöar och vattendrag orsakas övergödningen 
av fosfor, inte av kväve. När halterna av fosfor stiger 
kan det bli övergödning. Den märks som algblom-
ning, igenväxning och en förändrad artsammansätt-
ning bland både växter och djur. En viktig orsak till 
höga fosforhalter är den tidigare omfattande utdik-
ningen och sänkningen av vattennivån i många sjöar. 
Fortfarande frigörs fosfor från dessa sänkta sjöar till 
omgivningen. 

Fosfor kommer också från enskilda avlopp, dvs av-
lopp utan anslutning till kommunalt reningsverk. En 
betydande mängd fosfor misstänks komma från äld-
re anläggningar med dålig funktion. De kommunala 
avloppsanläggningarna däremot renar vattnet från 
fosfor mycket effektivt.

Både skogs- och jordbruksmark läcker årligen små 
mängder fosfor per hektar. Det bör vara möjligt att 
ytterligare förbättra utnyttjandet av stallgödsel ge-
nom att den fördelas över större markyta. Detta bud-
skap förs ut genom lantbruksrådgivningen.

Möjligheter att påverka 
• Minska användningen av bil och andra motor-

redskap. 
• Sprid flytgödsel och urin så att avgång av am-

moniak och läckage undviks
• Åtgärda enskilda avlopp med dålig funktion
• Välj fosfatfria tvättmedel och maskindiskmedel 

om du har enskilt avlopp
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Figur 1
Årligt nedfall av kväve i länets kommuner år 2004. 
Källa: IVL 

Kommun Antal  enskilda avlopp Därav permanent-
bostäder

Alvesta 3100 2200

Lessebo 415 ?

Ljungby 4500 3700

Markaryd 1800 1100

Tingsryd 2800 2400

Uppvidinge 1200 850

Växjö 5000 4000

Älmhult 3500 ?

Länet, ca 22 000 14´-18000

Figur 2
Antal enskilda avlopp i länets kommuner. 
Källa: Länstyrelsen.
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Levande sjöar och vattendrag
Försurningen är fortfarande det största miljö-
problemet i länets sjöar och vattendrag. Ett an-
nat stort problem är fragmenteringen av vatten-
systemen genom kraftverksdammar och andra 
vandringshinder för fisk och andra djur. Under 
senare decennier har de flesta vattensystem fått 
allmänt mycket mörkare färg på grund av ökan-
de humushalt.

Miljömålet levande sjöar och vattendrag är 
beroende av att andra miljömål uppfylls, 
t.ex. Bara naturlig försurning, Giftfri miljö 
och Ingen övergödning.

I länet finns ungefär 1100 sjöar som är större än ett 
hektar och 375 av dessa är större än 20 hektar. 

Sänkta sjöar och rensade vattendrag
Mellan åren 1850 och 1950 har över 400 sjöar sänkts 
för att skapa ny odlingsmark. Många vattendrag ren-
sades också genom att stenar och block togs bort. 
Dikning och rensning påverkar sedan dess både vat-
tenföring, vattenkvalitet, fisk och andra organismer. 
Många dämmen för vattenkraft till t.ex. sågar och 
kvarnar finns kvar och utgör vandringshinder för 
fisk. Oreglerade forsar är numera en sällsynthet. 

Värdefulla natur- och kulturmiljöer
I länet finns ett 60-tal av länsstyrelsen utpekade vär-
defulla naturmiljöer i och i anslutning till sjöar och 
vattendrag. De är en del i det nationella arbetet med 
att skydda och restaurera särskilt skyddsvärda natur-
miljöer. Fjorton av dessa naturmiljöer bedöms vara 
nationellt värdefulla och sex nationellt särskilt vär-
defulla. De särskilt värdefulla områdena ligger kring 
Möckeln och Åsnen med tillflöden (figur 1). En rap-
port över länets värdefulla kulturmiljöer i och vid 
sjöar och vattendrag har gjorts på samma sätt som 
för naturmiljöerna ovan.

Skyddsvärda kvarnar och sågar
Länet har ett regionalt mål om att skydda värdefulla 
kvarnar och sågar. En inventering av länets kvarnar 
och sågar gjordes 1999. Inventeringens resultat finns 
på länsstyrelsens webbplats i en fin kartpresentation. 
Det används vid planläggning och vid beslut om bi-
drag till renoveringar.

Biologisk återställning
”Målet med kalkning och biologisk återställning är att 
i försurade sjöar och vattendrag få tillbaka väl funge-
rande ekosystem med naturlig flora och fauna.”

Ofta räcker det inte att enbart kalka en sjö eller ett 
vattendrag för att de arter som slagits ut ska kom-
ma tillbaka. Det kan även vara nödvändigt att ta 
bort vandringshinder för att underlätta naturlig åter-
komst. Man kan också behöva restaurera skadade 
biotoper och bygga vandringsvägar förbi olika hin-
der som gamla kvarndammar eller kraftverk. En sista 
åtgärd är att återutsätta fisk eller kräftor. I länet har 
tidigare flodkräftor, mört och öring planterats ut.

Hotade arter 
Några exempel på hotade arter i länets sjöar och 
vattendrag är mal, flodkräfta och tjockskalig må-
larmussla. Möckelnområdet i Kronobergs län är ett 
av tre områden i Skandinavien som fortfarande har 
kvar ett livskraftigt bestånd av mal. Flodkräfta finns 
nu bara kvar i ett fåtal fiskbara bestånd. En positiv 
nyhet är att Länsstyrelsen under sensommaren 2006 
hittat stora, tidigare okända, bestånd av den hotade 
och rödlistade tjockskaliga målarmusslan i Helge å.

Främmande arter planteras in
Ända sedan mitten av 1800-talet och kanske ännu 
längre har vi planterat in främmande arter i våra sjö-
ar och vattendrag. I vissa fall kan de nya arterna ut-
göra hot mot andra arter som redan finns i sjön ge-
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Figur 1
Värdefulla limniska områden i Kronobergs län. De regionalt intres-
santa områdena redovisas i tabellen till figuren. Svarta linjer avgrän-
sar avrinningsområden.

Lagan Skräbeån Stora Skärsjön

Björkönaån Husjön-Lillasjön Storasjö

Vänneån m biflöden Mörrumsån Stråken

Källshultasjön Bäck till Öjaren Strömmarna

Moaån Hinnasjön Svanåsabäcken

Krokån, Ålkistebäcken Hojagöl Sågebäcken

Toftaån Klintsjön Varetorp

Stavsjön Lidboholm Vrången

Helgeån Lugnån Örken

Övden Madkroken Alsterån

Tuvesjön m fl sjöar Nottebäcken Losjön-Marskogssjön

Farstusjön Rottneån Hökasjön

Gölasjön Skyeån Hjärtsjön

Skärlen Kärngöl

nom att t.ex. sprida sjukdomar. Ett sådant exempel 
är kräftpesten. I Sverige spreds pesten enbart mel-
lan smittade flodkräftspopulationer under c:a 60 år 
innan signalkräftan började planteras ut. Sedan den 
motståndskraftiga signalkräftan fått ersätta flodkräf-
tan där den dött ut, har det inte kunnat undvikas att 
pesten spritts även genom otillåten flyttning av sig-
nalkräftor. 

Vattendirektivet – gäller alla vatten
I och med vattendirektivet ska arbetet för att uppnå 
vatten av god kvalitet omfatta alla vatten. Efterfrågan 
på vatten ökar hela tiden. För att det ska finnas vat-
ten av god kvalitet att tillgå i framtiden måste vissa 
åtgärder sättas in. Målet är att alla vatten ska ha en 
god status år 2015. 

Utvecklingen av vattnens kvalitet ska övervakas ge-
nom vattenprover och undersökningar av bottnar 
och fisk. Utformningen av miljöövervakningen ska 
vara färdig 2006. Samtidigt tar man fram åtgärdspro-
gram för sjöarna och vattendragen. Där beskrivs vad 
som måste göras för att kvaliteten ska bli god. Det 
kan t.ex. vara att minska på utsläpp, ta bort hinder 
för fiskarnas vandring eller sanera en förgiftad sjö-
botten.

Möjligheter att påverka
• Visa hänsyn mot naturen när du åker motorbåt, 

fiskar eller lägger till med kanot längs stränder.
• Töm inte ut ditt akvarium i naturen 
• Sätt inte ut signalkräftor eller andra djur- och 

växtarter utan tillstånd
• Lämna en del träd och grenar i vattendragen
• Avverka inte intill vattendrag eller sjöar. 
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Myllrande våtmarker
Våtmarkerna har påverkats negativt av dikning 
och vägbyggen. Tidigare har våtmarkernas kva-
liteter för den biologiska mångfalden inte upp-
skattats fullt ut. De har mer setts som mark som 
går att utnyttja efter omfattande åtgärder. Nu 
har dock intresset för att skydda våtmarkerna 
ökat. Deras funktion som biologiska reningsverk 
har också uppmärksammats.

Om målet ska kunna uppnås måste takten 
öka både för skydd av myrar och anläggande 
av våtmarker. Begränsning av torvtäkter och 
en ökad förståelse för våtmarkernas betydelse 
är viktigt för ett hållbart nyttjande.

Våtmark är samlingsnamn för naturtyper som under 
större delen av året har en fri vattenspegel eller rörligt 
vatten nära markytan. Myrar, sumpskogar och lång-
grunda stränder är exempel på våtmarker. 

Våtmarker i Kronobergs län
Kronobergs län är rikt på våtmarker. Ca 12 % av länet 
utgörs av våtmarker. Den största arealen är fattigkärr 
eller välvda mossar. De allra flesta av dem är påver-
kade, både direkt och indirekt, av mänsklig aktivitet. 
Direkt är de påverkade genom bl.a. dikning och in-
direkt genom utsläpp av gödande ämnen. Torrlägg-
ningen av våtmarker genom dikning för att kunna 
använda marken som odlingsmark och för slåtter var 
vanligt förr. Sedan 1997 är det förbjudet att utföra 
markavvattnande åtgärder i Kronobergs län.

Våtmarkerna behövs eftersom de är värdefulla som 
vattenmagasin. De utjämnar vattenflöden och fung-
erar som biologiska reningsverk för näringsämnen i 
vattnet. Dessutom är de viktiga livsmiljöer för växter 
och djur. De bidrar därför till den biologiska mång-
falden i länet. Det är viktigt att vi försöker återskapa 
våtmarker och inte minst bevarar de våtmarker som 
finns.

Utsläpp av gödande ämnen leder till en snabbare 
igenväxningstakt av de öppna myrarna vilket miss-
gynnar många fåglar som orre, storspov och ljung-
pipare.  

Plan för att skydda myrar
En myrskyddsplan för länet togs fram 1994 och revi-
derades 2005. I den beskrivs de mest värdefulla my-
rarna som bör skyddas. Hittills har bara drygt hälften 
av den i planen ingående arealen ett långsiktigt skydd 
(figur 1). Det betyder att det blir svårt att genomföra 
planen till år 2010. Under 2006 ska en tidsplan tas 
fram för hur målet ska uppnås. 

Sileshår
Foto: Sara Lamme
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Nya våtmarker och småvatten
Att anlägga och restaurera våtmarker och småvatten 
i odlingslandskapet är ett delmål i Myllrande våt-
marker. Markägare kan få ersättning för att anlägga 
våtmarker genom EU-stöd. I länet har hittills endast 
ungefär 44 ha anlagts (figur 2). En kraftig ökning 
förväntas i och med att en större våtmark planeras 
strax norr om Lidhemssjön i södra delen av Växjö 
kommun. Genomförs planerna på denna våtmark 
om nästan 100 ha kan målet till år 2010 med 250 ha 
anlagda våtmarker kanske uppnås. Utanför EU-stö-
den anläggs årligen många mindre dammar och vilt-
vatten som också de har betydelse för mångfalden i 
landskapet.

Våtmarkerna är lika viktiga för den biologiska mång-
falden i skogen som i odlingslandskapet. Ett nytt re-
gionalt mål för anläggning av våtmarker och små-
vatten i skogslandskapet föreslås.

Utförda åtgärder
• Myrskyddsplanen har tagits fram.
• EU-stöd utbetalas för anläggande av våtmarker i 

odlingslandskapet.

Ytterligare åtgärder
• Bättre information om de ersättningsmöjlig-

heter som finns för att anlägga en våtmark och 
vilken nytta en våtmark gör.

• Ytterligare resurser till länet för att säkerställa 
alla områden som ingår i myrskyddsplanen 

• Gamla diken bör läggas igen i skyddsvärda 
områden

Möjligheter att påverka  
• Kör inte med terrängfordon över våtmarker
• Fyll inte igen gamla vattenhål eller dammar på 

dina marker
• Behåll våtmarker vid hus- och vägbyggen
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Figur 1:
Andel myr i myrskyddsplanen med långsiktigt skydd. 
Källa: Länsstyrelsen

Figur 2: 
Ackumulerat antal hektar anlagda våtmarker och småvatten, 
med EU-bidrag. 
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Levande skogar
Skogen är en av Sveriges viktigaste förnyelsebara 
naturresurser och en förutsättning för att bevara 
biologisk mångfald. Vissa skogar behöver skyd-
das för att deras värden ska bevaras. 

Vi kommer troligen inte att uppnå delmå-
let om skydd av produktiv skogsmark till år 
2010. Efter stormen 2005 har mycket sedan 
tidigare död ved städats bort av rädsla för 
angrepp av granbarkborre. Samtidigt skapa-
des nya volymer död ved av stormen, varför 
den totala mängden död ved antagligen ökat.  
Många fornlämningar skadades i stormen.

Länets skogar, små och grandominerade
Före stormen år 2005 dominerade granskogen med 
ca 57% av virkesvolymen, därefter tall 27% och björk 
ca 10%. Ek och bok utgjorde ett par procent vardera. 
Eftersom det främst var granen som drabbades i stor-
men är andelen gran säkert lägre idag.

I länet har vi några typer av skogsmiljöer som är sär-
skilt värdefulla för den biologiska mångfalden. Det 
är främst miljöer med ädellöv, till exempel boksko-
gar och betesmarker med grova ekar, men också löv-
sumpskogar och lövstrandskogar.

Skydd av skogsmark 
”Den svenska modellen” för skydd av skog innebär 
att vissa större eller mindre skogsområden helt un-
dantas från ekonomiskt skogsbruk. Samtidigt tas ge-
nerell hänsyn till natur- och kulturmiljövärden i hela 
det brukade skogslandskapet. I målet om skydd av 
skogsmark ingår både formellt och frivilligt avsatt 
skogsmark. 

Formellt skydd
I den nationella strategin för formellt skydd av skog 
är målet att ytterligare 10 600 ha ska skyddas under 
perioden 1999-2010. Av detta ska 7950 ha vara na-

turreservat och resten biotopskydd och naturvårds-
avtal. Under 2005 togs tre nya beslut om naturreser-
vat. Reservaten innehåller, förutom andra naturtyper, 
ca 500 ha skogsmark. Nya naturreservat skapas kon-
tinuerligt men tiden och pengarna räcker inte för att 
målet ska kunna nås. Det är uppenbart att arbetet 
med formella avsättningar måste intensifieras. 

Idag är totalt ca 7000 ha skogsmark skyddad som na-
turreservat, 465 ha som biotopskyddsområde och 
430 ha som naturvårdsavtal.

Frivilliga avsättningar
Målet för frivilliga avsättningar verkar vara möjligt 
att nå. Däremot är det inte klarlagt vilka skogsty-
per som avsätts eller om det är de mest skyddsvär-
da skogsområdena som väljs ut. Skogsbranschen har 
inte själv genomfört uppföljning och visat resultat. 
Detta är en stor brist.

Foto: Christina Jonasson
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Förstärkt biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden ska kunna finnas över 
hela skogslandskapet och inte bara koncentreras till 
skyddad skog och nyckelbiotoper. Genom planerad 
skogsskötsel ska andelen lövskog, ädellövskog och 
gammal skog öka. Dessutom ska antalet grova träd 
och mängden död ved i produktionsskogen öka.

I och med stormen har skogslandskapet i länet för-
ändrats. Av oro för angrepp av granbarkborre har 
död ved, tyvärr inte bara gran, städats bort somma-
ren 2006. Målet om död ved i skogen blir nu mycket 
svårt att nå. Det finns inga tillräckligt omfattande in-
venteringar gjorda efter stormen för att kunna följa 
upp hur miljömålen uppfylls idag. Däremot har nya 
data kommit som visar läget före stormen (figur 1).

Fornlämningar – hänsyn måsta tas
Riksantikvarieämbetet genomförde en ominvente-
ring av fornlämningar i länet 1994-2002. Kännedo-
men om våra fornlämningar har därför ökat väsent-
ligt. Därmed har också skogsbrukets möjligheter att 
ta hänsyn vid olika skogsbruksåtgärder blivit större. 
Inventeringen visade att det finns mycket stora area-
ler med fornåkrar i länet. De varierar i storlek från 
något ha till fem kvadratkilometer. Fornminnesre-
gistret omfattar efter inventeringen drygt 5000 om-
råden med fornåkrar. 

Efter stormen har det inkommit ca 2000 anmälningar 
om markberedning. Länsstyrelsen är mycket restrik-
tiv i sina beslut rörande fornåkrar, där enbart skon-
sam fläckvis markberedning kan tillåtas.

Utförda och pågående åtgärder
• Ett ständigt pågående arbete för att formellt 

skydda skogar
• Frivillig avsättning av skogar samt certifiering

• Inventering av forn- och kulturlämningar i sko-
gen som ökar vår kunskap och gör det möjligt 
att skydda tidigare okända lämningar

• Skogsstyrelsens inventering Polytax efter av-
verkning och föryngring

Ytterligare åtgärder
Staten vill genom projektet ”Kommunal naturvård” 
uppmuntra kommunerna att satsa på olika typer av 
naturvårdsprojekt. På olika sätt kan kommunernas 
egna skogar göras mer attraktiva både för växter, djur 
och människor.

Möjligheter att påverka
• Köp miljöcertifierade produkter från skogen
• Var aktsam om naturen och kulturarvet när du 

är ute i skogen
• Lämna små biotoper orörda vid skogsbruk
• Föryngra stormfällda områden med lövskog 

– det finns bidrag att söka hos Skogsstyrelsen.
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Figur 1:
Andelen hård död ved i Jönköpings och Kronobergs län. 
Källa: Skogsstyrelsen
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Ett rikt odlingslandskap

En förutsättning för ett öppet landskap är att 
det finns lantbruk med betande djur. Detta är 
inte minst tydligt i Kronobergs län som har en 
lång historik av boskapsdrift. Det största hotet 
mot alla de biologiska och kulturhistoriska vär-
den som finns i detta landskap är igenväxningen. 
Utan aktiva brukare som föder upp betande djur 
kommer landskapet snabbt att förmörkas. Alla 
som på något vis kan bidra till att förhindra detta 
är guld värda.

Det är ännu för tidigt att säga hur länet 
kommer att påverkas av EU:s nya jordbruks-
politik. Delmålen om slåttermarksarealer och 
landskapselement liksom ekologisk produk-
tion kan nås om ytterligare åtgärder genom-
förs.

Ungefär 9 % av länets totala areal utgörs av jord-
bruksmark. Sammanhängande jordbruksområden 
finns främst runt de större sjöarna och i dalgångar 
kring några av våra större vattendrag. Idag är mjölk- 
och nötköttsproduktion den helt dominerande 

driftsinriktningen. Växtodlingen är inriktad på grov-
foderproduktion med en omfattande odling av slåt-
ter- och betesvallar. Antalet heltidsföretag, ofta med 
mjölkproduktion, minskar. Deras djur håller hela 
bygder öppna samtidigt som deras maskiner nyttjas 
av kringboende deltidsjordbrukare. Nedläggning av 
ett heltidsföretag kan därför få konsekvenser för en 
hel trakt.

De värdefulla slåtterängarna måste 
skötas
Slåtterängen är nog själva sinnebilden för odlings-
landskapets skönhet och värden. En gammal äng 
med lång skötselkontinuitet hyser en stor mångfald 
av växter, djur och kulturspår. Utvecklingen av are-
alen slåtterängar är i dagsläget positiv, men mörka 
orosmoln finns. 220 ha slåtterängar har idag tilläggs-
ersättning, vilket innebär att Länsstyrelsen klassat 
dem som extra värdefulla. Totalt fanns det år 2005 
åtagande i miljöstödet för att sköta 264 ha äng (fi-
gur 1). Arealen har under de senaste åren ökat i både 
skogs- och mellanbygden. I ängs- och betesmarksin-
venteringen som pågått mellan 2002-2004 noterades 

Foto: Robert Simonsson
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466 ängar med höga värden, omfattande totalt 255 
ha. Kronoberg är därmed det län som har flest ängar 
i landet! Några av dessa saknar dock tyvärr hävd. 

Restaurering av mader 
Mader (sidvallsängar) är översvämningsmark vid 
sjöar och vattendrag. De var förr de bäst avkastan-
de ängarna eftersom de fick en naturlig gödsling från 
vattnet. Idag är många mader oskötta och betraktas 
av många markägare som olämpliga att bruka. De 
producerar ju varken skog eller foder när de förvuxit 
och blivit tuviga.

Flera större mader utmed sjöar och vattendrag har 
restaurerats eller är under pågående restaurering. 55 
ha har fått projektstöd till detta och ingår i huvudsak 
inte i de ovan angivna ängsarealerna. Detta innebär 
att arealen hävdad ängsmark kommer att öka framö-
ver.

För att sköta dessa marker krävs vanligen att de kan 
slås maskinellt med traktor och rotorslåttermaskin. 
Det krävs att den restaurerande fräsningen görs så 
försiktigt att inte bärigheten sjunker för mycket. Flo-
ran är relativt tålig och klarar vanligen slåtter med ro-
torslåttermaskin. Detta är normalt inte fallet när det 
gäller ängarna på fastmark (hårdvall) där lie eller mi-
nislåtterbalk idag är de redskap som passar bäst. 

Nödvändiga åtgärder och utvecklings-
behov
Om målet att till 2010 öka arealen slåtterängar med 
höga värden till 400 ha skall kunna nås, krävs att häv-
den fortsätter i dagens ängar samt att restaurerings-
takten av maderna bibehålls. Detta förutsätter att 
dagens ersättningsnivåer bibehålls eller ökar. En del 
naturbetesmarker kommer också att behöva omföras 
till slåtteräng. Den stora risken är dock att kunskapen 
om slåtterängars skötsel dör ut eftersom många som 
sköter dessa marker börjar bli till åren komna. Det 
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Figur 1: 
Areal slåtterängar i Kronobergs län. 
Källa: Miljömålsportalen.

finns behov av teknikutveckling och långtidsunder-
sökningar av nya redskap kopplat till slåtter på både 
stenbundna hårdvallsängar och fuktiga mader.

Ytterligare åtgärder
För det långsiktiga bevarandet av ett rikt odlings-
landskap krävs insatser för en ekonomiskt och soci-
alt hållbar landsbygdsutveckling. Det innebär också 
fortsatt utveckling med rationella stallbyggnader och 
moderna skötselmetoder som inte skadar odlings-
landskapets värden.

Möjligheter att påverka
• Hävda en slåtteräng
• Underhåll gamla byggnader
• Köp kött från djur som gått på naturbetesmark
• Köp ekologiskt och lokalt odlade produkter
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God bebyggd miljö
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö inne-
håller ett flertal olika delar. Några av målen be-
handlar planering av den bebyggda miljön med 
hänsyn till natur och miljö. Bullerproblem, an-
vändning av naturgrus, energihushållning och 
avfallshantering är exempel på andra mål som 
ingår. 

Målet rymmer ett stort antal delmål som syf-
tar till att minska miljöbelastningen och göra 
den bebyggda miljön mera hälsosam och sti-
mulerande att leva i. Många av delmålen 
står i konflikt med varandra. Det är osäkert 
om målet kan nås.

En viktig förutsättning för att nå detta och andra mil-
jömål är att ha bra planeringsunderlag. Problem kan 
undvikas om hänsyn tas till transporter, grönområ-
den och människors upplevelse av ett område redan 
innan det bebyggs. Det sparar dessutom stora kost-
nader jämfört med att vidta åtgärder i ett senare ske-
de.

Många bor på landsbygden
Den låga befolkningstätheten, att många bor på 
landsbygden och de många små tätorterna är känne-
tecknande för länet. Länet är därför mycket beroende 
av bilar och ett bra vägnät. Det ställer höga krav på 
miljöanpassade transporter. 

Tillväxt och utveckling i de större orterna gynnar när-
liggande småorter. Det finns många industriföretag i 
och inpendling till vissa av de mindre orterna. Invå-
narantalet ökar dock främst i Växjö. I de små orterna 
erbjuds de boende en ur många aspekter god livsmil-
jö. Servicen på landsbygden minskar dock kontinu-
erligt och allt fler får längre till närmaste butik. 

Bebyggelsens kulturhistoriska värden
Tätorterna består huvudsakligen av bebyggelse från 
1900-talet, med viss övervikt för hus från tiden efter 
1950. Det är extra angeläget att slå vakt om hus från 
tiden före 1950, t.ex. 20-talshus. Landsbygden domi-
neras av byggnader från senare delen av 1800-talet 
och början av 1900-talet. Utöver kyrkorna finns en-
staka både bostadshus och ekonomibyggnader från 
1700-talet. Även offentliga eller gemensamt ägda hus, 

Bygge pågår
Foto: Per-Anders Persson
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t.ex. tingshus, prästgårdar, frikyrkobyggnader, folkets 
hus och liknande är intressanta, liksom industrierna 
med sina miljöer.

Glasbruken är en viktig del av det småländska kultur-
arvet. De inventerades 1998. Som mest har det fun-
nits 55 glasbruk och hyttor. Idag är sju i bruk. Länets 
äldsta fungerande bruk är Kosta, som startades 1872. 
Glasbruken anlades där det fanns gott om skog till 
bränsle. Kring bruken byggdes hela samhällen präg-
lade av industrin upp.

Värdefulla byggnader kan skyddas. Idag finns ett 30-
tal byggnadsminnen i länet utöver kyrkorna som har 
ett särskilt skydd enligt kulturminneslagen. 

Buller
Ljudstörningar är ett problem som främst hör till 
storstadsområden, trafiktäta områden och industri-
er. Länet har ett fåtal platser där buller utgör ett pro-
blem. Vid detaljplanering är buller en viktig aspekt 
att ta hänsyn till. Bullerskärmar av olika slag kommer 
förmodligen att bli allt vanligare.

Naturgrus
Användandet av naturgrus har minskat kraftigt. 
Istället används främst bergkross. Det regionala må-
let att minska användningen av naturgrus till 315 000 
ton per år är uppnått.

Människors hälsa
Flera aspekter av inomhusmiljö och hälso- och sä-
kerhetsrisker berörs också under miljökvalitetsmålet 
God bebyggd miljö. Ett konkret resultat av det regi-
onala miljömålsarbetet är att metodik för att utföra 
hälsokonsekvensbeskrivningar har tagits fram. Dessa 
beskrivningar är ett sätt att systematiskt utreda hur 
planer och förslag till beslut påverkar människors 
möjligheter till en god hälsa. 

Figur 1
Mängd hushållsavfall som deponerats respektive förbränts 
per år i länet. Uppgift om förbränning saknas för 1994. 
Källa: Renhållningsverksföreningen (RVF). 

Ytterligare åtgärder
• Många av de potentiella problemen kan hante-

ras redan vid planeringen. Det gäller t.ex. buller 
och den storskaliga planeringen av vägar, grön- 
och vattenområden.

• Kommunerna bör närmare utreda sina anspråk 
på naturgrusavlagringar för vattenförsörjning 
och föra in informationen i översiktsplanerna.

• Ytterligare inventeringar måste utföras för att 
identifiera andra typer av kulturhistoriskt värde-
full bebyggelse i länet.

• Värdefulla grönområden bör skyddas långsiktigt

Möjligheter att påverka
• Mät radon och sanera vid behov 
• Sortera sopor
• Spara energi
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Ett rikt växt- och djurliv
I oktober 2005 fattade riksdagen beslut om ett 
sextonde miljömål - Ett rikt växt- och djurliv. Det 
innebär att den biologiska mångfalden skall be-
varas och nyttjas på ett hållbart sätt. Arternas livs-
miljöer och ekosystemen skall värnas. Arter skall 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd 
med tillräcklig genetisk variation. Människor 
skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö, 
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Trots omfattande insatser för att minska den 
mänskliga påverkan har inte utarmningen av 
den biologiska mångfalden begränsats i nöd-
vändig omfattning.

Det sextonde miljökvalitetsmålet är ett viktigt och 
ambitiöst mål. Eftersom målet är nytt har inte Krono-
bergs län tagit fram regionala mål. Några av delmålen 
kräver mycket kunskap, t.ex.  om förekomsten av ho-
tade och missgynnade arter. Var finns deras miljöer? 
Kräver miljöerna skötsel i någon form? Vad är en till-
räckligt hög genetisk variation? 

Variationen i länet utarmas
Länets kulturlandskap med ängs- och betesmarker 
har i stor utsträckning ersatts av granplantager och 
vallåkrar. Arealen slåtteräng har minskat katastro-
falt. Många arter som hör till slåtterängen har mins-
kat drastiskt under den senaste hundraårsperioden. 
Det finns stora granåkrar men lite naturlig skog kvar 
i länet. Trots denna biologiska utarmning finns fort-
farande en hel del kvar som är viktigt att värna. Beho-
vet av att restaurera miljöer är stort.

Kunskaperna ökar
De senaste åren har kunskapen om rödlistade arter 
i länet ökat.  Vi får också en allt bättre bild av var de 
stora naturvärdena finns kvar. I länet har vi de hög-
sta naturvärdena knutna till gamla ädellövträd och 
ängsmarker.

Inventeringar 
I arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter har de 
senaste åren ett flertal inventeringar utförts (tabell 1). 
Utförda inventeringar höjer kunskapsnivån och utgör 
grund för framtida skötselåtgärder. Inom ramen för 
vissa åtgärdsprogram utförs skötselinsatser. Det kan t 
ex vara restaurering av ängsmark eller utplacering av 
grova bokstockar för utrotningshotade insekter.

Skyddsvärda träd och artrika vägkanter
Under 2006 inleds ett samarbete med Svenska kyr-
kan, Smålands museum och Länsstyrelsens kultur-
miljöfunktion för att kartera och inventera arter som 
lever på  kyrkogårdarnas träd. Många av dessa gamla 
träd hotas av avverkning, eftersom de utgör en fara. 
Samtidigt hyser de många rödlistade arter. I bästa fall 
kan de gamla träden stå kvar efter beskärning.

Liten bastardsvärmare
Foto: Jonas Hedin
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Möjligheter att påverka
• Var aktsam om växter och djur i naturen
• Låt gärna en del av trädgården vara naturtomt
• Skapa en slåtteräng i trädgården. På köpet slip-

per du regelbunden gräsklippning med ben-
sinångor!

• Beskär dina gamla lövträd istället för att ta ner 
dem. Om du måste ta ner träden, spara en hög 
stubbe, perfekt som stol!

• Rapportera fynd av ovanliga arter i din närhet 
till Länsstyrelsen eller www.artportalen.se!

Ett liknande samarbete om gamla träd i alléer påbör-
jas med vägverket. Dessutom inleds ett samarbete 
med vägverket om vägkanter med artrik flora, för att 
genom anpassad slåtter bevara och gynna hotade in-
sekter.

Ytterligare åtgärder
• Vi behöver höja kunskapsnivån om hotade och 

rödlistade arters förekomst ytterligare.
• Vi måste se kulturlandskapet som en mosaik av 

miljöer och inte dra gränser mellan skogsbruks-
mark och jordbruksmark.

• I skogen behöver de frivilliga avsättningarna 
samordnas med formellt skydd av områden för 
att nå bäst effekt.

• Våtmarker behöver återskapas och naturliga 
vattenregimer åter tillåtas på en del platser.

Tidigare utförda inventeringar Inventeringar 2006

Skyddsvärda träd i kulturlandskapet Kryptogamer och vedinsekter i bokskog
Fältgentiana Sandödla
Vityxne Bin i grustäkter
Fladdermöss Orangefläckig brunbagge
Vilda solitära bin Skalbaggar på gammal tallved
Trumgräshoppa Skyddsvärda träd i kulturlandskapet
Hårklomossa Klockgentiana
Ängssvampar Större vattensalamander
Strandjordtunga
Kungsörn
Tjockskalig målarmussla

Tabell 1
Inventeringar utförda inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter.
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