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Förord - I halvtid
Når vi miljömålen i Kronobergs län?
Miljökvalitetsmålen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, naturoch kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Målen ska nås inom en
generation, det vill säga till 2020 (Begränsad klimatpåverkan till 2050).
Miljökvalitetsmålen syftar till att:
• främja människors hälsa
• värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
• ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
• bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
• trygga en god hushållning med naturresurserna
Vi har nu kommit halvvägs till det år, när de flesta nationella mål ska vara uppnådda.
Nio av sexton mål nås inte
Endast miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt bedöms kunna nås. Begränsad klimatpåverkan, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar och God bebyggd miljö är
möjliga att nå, om fler åtgärder sätts in eller genomförs.
Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Säker strålmiljö, Ingen övergödning,
Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett
rikt växt- och djurliv är alla mycket svåra att nå, även om ytterligare åtgärder görs.
Sammantaget visar bedömningen att även om arbetet går framåt krävs det kraftfulla
insatser av oss alla inom flera områden, om vi ska kunna nå miljökvalitetsmålen för
länet till år 2020.
Det är hög tid att kavla upp ärmarna
Ska vi lyckas, måste alla göra sitt för att nå målen, och allas insatser är viktiga.
Det är vår gemensamma miljö vi talar om.
Vad kan egentligen vara viktigare?

Kristina Alsér, landshövding
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Når vi miljömålen?
Miljömålsarbetet har ett generationsperspektiv, vilket innebär att de ska vara uppnådda till 2020.
Vi vill med denna rapport informera om miljömålen, visa hur det går med att uppnå
dem och vad som har betydelse för om vi når dem eller inte, eller med andra ord:
göra en avstämning inför den ”andra halvleken”.
Ambitionen har varit att kommentera alla mål som vi berörs av i Kronobergs län.
Våra nu gällande regionala mål gick ut 2010, och en översyn pågår. De delmål som är
uppnådda kan komma att tas bort och nya behövs för att styra arbetet ännu tydligare
mot miljökvalitetsmålet. För att snabbt ge en överblick över utvecklingen, markerar
”smilisar” i textkanten hur det går. För att illustrera delmålet har trenden i många fall
åskådliggjorts genom diagram. Oftast finns det en målnivå inlagd.
Om regionalt mål saknas, gäller det nationella målet fullt ut och följs upp med regionala data.
Riksdagen fattade den 22 juni 2010 beslut om en ny bedömningsgrund för miljökvalitetsmålen. Det nya är att man ska ta hänsyn till bl.a. naturens återhämtningstid.
I denna publikation har den gamla bedömningsgrunden för att följa upp miljömålen
använts.
I några fall används data från 2007, men genomgående har senaste data som finns
tillgängliga använts.
Många har varit inblandade i arbetet och lagt ner stor energi på rapporten.
Ett stort tack till alla som bidragit!

Louise Ellman Kareld, redaktör
Samordnare miljömålsuppföljning
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Så här är det tänkt att rapporten ska läsas:

Det nationella
miljökvalitetsmålet

Det mål vi ska uppnå
på en generation

Nationellt delmål

Regionaliserat delmål

Den samlade
bedömningen av det
regionala miljökvalitetsmålet

Länsstyrelsens
bedömning

Målet bedöms kunna nås inom tidsramen
Målet är möjligt att nå inom tidsramen, om ytterligare åtgärder sätts in
För att underlätta
läsningen används så kallade
smilisar, de ligger i kanten på
uppföljningen till varje
delmål.

Målet är mycket svårt eller inte möjligt att nå inom tidsramen, även om
ytterligare åtgärder sätts in
Målet kan inte bedömas. Det kan vara så att data saknas
Målåret har passerats och delmålet var uppnått vid målåret
Målåret har passerats men delmålet var inte uppnått vid målåret
7

NÅR VI ALLA MÅL?
Begränsad klimatpåverkan
Utsläpp av växthusgaser
(2050)

Försurning av sjöar (2010)

Utsläpp av växthusgaser
(2020)

Försurning av skogsmark (2010)

Utsläpp av växthusgaser
(2008–2012)

Utsläpp av svaveldioxid (2010)

Utsläpp av koldioxid från fossilt
bränsle

Utsläpp av kväveoxider (2010)

Energianvändning från förnyelsebara källor
Energi från biobränsle
Återföring av aska

Giftfri miljö
Kunskap om kemiska ämnens
hälso- och miljöegenskaper
(före 2010/2020)

Skyddande ozonskikt
Utsläpp av ozonnedbrytande
ämnen (2010)

Säker strålmiljö
Radioaktiva ämnen (2010)
Hudcancer (2020)
Elektromagnetiska fält

Ingen övergödning

Förbrukning av elenergi

Information om farliga ämnen i
varor (2010)

Utsläpp av fosforföreningar (2010)

Utbyggnad av fjärrvärme

Utfasning av farliga ämnen
(2007/2010)

Utsläpp av kväveföreningar (2010)

Koldioxidutsläpp från trafik och
arbetsfordon
Förnyelsebara bränslen för
transporter

Giftiga ämnen i slam
Oanvända läkemedel

Frisk luft

Fortlöpande minskning av hälsooch miljöriskerna med kemikalier
(2010)

Svaveldioxid (2005)

Riktvärden för miljökvalitet (2010)

Kvävedioxid (2010)

PCB i byggmaterial är bortsanerat
(2010)

Marknära ozon (2010)

Efterbehandling av förorenade
områden (2010)

Utsläpp av VOC exkl. metan (2010)
Flyktiga organiska ämnen (2010)
Utsläpp av VOC från tillverkningsindustrin (2010)
Partiklar (2010)
Eldning i miljögodkända pannor
Benso[a]pyren (2015)
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Bara naturlig försurning

Efterbehandling av förorenade
områden (2005–2010/2050)
Om dioxiner i livsmedel (2010)
Om kadmium (2015)
Konsumtion av ekologiska
livsmedel i offentlig sektor (2010)

Utsläpp av ammoniak (2010)
Utsläpp av kväveoxider (2010)
Halter av fosfor i sjöar och
vattendrag (2010)

Levande sjöar och
vattendrag
Skydd av natur- och kulturmiljöer
(2005/2010)
Skyddsvärda kvarnar och sågar
(2010)
Långsiktigt skyddade kvarnar
och sågar (2010)
Restaurering av vattendrag (2005)
Restaurering av värdefulla vattendrag (2010)
Vattendomar som inte tillåter nolltappning (2010)
forts.

NÅR VI ALLA MÅL?
Vattenskyddsområden
Vattenförsörjningsplaner (2009)
Utsättning av djur och växter
(2005)
Åtgärdsprogram för hotade arter
(2005)
Åtgärder för några hotade arter

Grundvatten av god
kvalitet
Skydd av grundvattenförande geologiska formationer (2010)
Grundvattennivåer (2010)
Rent vatten för dricksvattenförsörjning (2010)
Regional vattenresursplan

Myllrande våtmarker
Strategi för skydd och skötsel
(2005)
Komplettering av sumpskogsinventering
Myrskyddsplanen (2010)
Skogsbilvägar (2006)
Våtmarker i odlingslandskapet
(2010)
Åtgärdsprogram för hotade arter
Naturvårdsplaner för våtmarksområden
Våtmarker i skogslandskapet

Levande skogar

God bebyggd miljö

Långsiktigt skydd av skogsmark
(2010)

Planeringsunderlag (2010)

Förstärkt biologisk mångfald (2010)

Planering av trafiken (2010)

Skydd för kulturmiljövärden (2010)

Tillvaratagande av kulturhistoriska
och estetiska värden

Åtgärdsprogram för hotade arter
(2005)

Bibehållande av grön- och vattenområden

Ett rikt odlingslandskap
Åker- och betesmarksareal
Areal ängs- och naturbetesmarker
(2010)
Areal slåtterängar
Areal skogsbete
Småbiotoper
Värdefull åkerareal
Växtgenetiska resurser och
inhemska husdjursraser (2010)
Skötsel av ängsfruktodlingar
Åtgärdsprogram för hotade arter
(2006)
Kulturhistoriskt värdefulla
ekonomibyggnader (2005)
Ekologisk produktion

Planering för effektiv energianvändning
Nyttjande av kategoriinventeringar
Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (2010)
Buller (2010)
Uttag av naturgrus (2010)
Antal grustäkter
Massåtervinningsstationer
Avfall (2005–2015)
Biologiskt nedbrytbart köks- och
restaurangavfall
Energianvändning m.m. i byggnader (2020/2050)
Hälsopåverkan från byggnader
Planer bedöms ur risk-, säkerhets-,
räddningstjänst- och hälsosynpunkt

Ett rikt växt- och djurliv
Hejdad förlust av biologisk mångfald (2010)
Minskad andel hotade arter (2015)
Hållbart nyttjande (2007/2010)
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Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska, i enlighet med
FN:s ramkonvention för klimatförändringar, stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte
blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att
det globala målet kan uppnås.
Riksdagens klimat- och energipolitiska mål i juni 2009
Foto: Bruno Bjärnborg.

Med ytterligare, mycket kraftfulla
insatser, främst inom transportområdet, kan det finnas en möjlighet att nå det långsiktiga målet. Med tanke
på omfattningen av vidtagna och planerade
åtgärder hos kommuner, verksamhetsutövare med flera, talar mycket för att trenden kan fortsätta. Utvecklingen går åt rätt
håll även om mycket omställningsarbete
återstår.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

samordnar det regionala klimat- och
energiarbetet

•

upprättar klimatavtal med verksamhetsutövare

•

granskar kommunala planer

•

kontrollerar energieffektivitet vid tillsyn
av miljöfarliga verksamheter

•

ställer krav vid tillståndsprövningar
enligt miljöbalken.
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Mål för år 2020
• 40 % minskning av utsläppen av växthusgaser (nettoutsläpp från
markanvändning och skogsbruk ingår ej)
Vision för år 2050
• En hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären
Målet för utsläppsminskning till 2020 avser den icke handlande
sektorn och innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med
20 miljoner ton i förhållande till 1990 års nivå. Två tredjedelar av
minskningarna ska ske i Sverige och en tredjedel i form av investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer som CDM (Clean
Development Mechanism). För att nå målet kommer regeringen att
presentera förslag om utvecklade ekonomiska styrmedel, bland annat höjd koldioxidskatt, samt minskade eller slopade undantag. Även
drivmedelsskatter och övriga energiskatter kan komma att höjas.
Sammantaget ska dessa utvecklade ekonomiska styrmedel göra att
utsläppen av växthusgaser minskar med två miljoner ton.
Målet är att kunna producera 20 TWh energi från den landbaserade
vindkraften. Kärnkraftsparentesen förlängs genom att inom ramen för
maximalt tio reaktorer tillåta nybyggnation på befintliga platser.
Torv är en inhemsk energikälla med betydelse för Sveriges försörjningstrygghet. Inom vissa villkor och i begränsad omfattning kan torv
användas med positiv nettopåverkan på klimatet.
Målet går att nå med de ytterligare åtgärder som finns i 2009 års klimatpolitiska riksdagsbeslut. Utsläppen av växthusgaser i Sverige 2020 från
verksamheter utanför EU:s handel för utsläppsrätter beräknas ligga cirka
25 % under 1990 års nivå, om effekten av beslutade EU-gemensamma och
nationella styrmedel räknas in. En tredjedel av minskningen till 2020 ska
genomföras i andra länder. Återstående minskning ska främst åstadkommas med höjd koldioxidskatt. En utvärdering ska göras år 2015.

Begränsad klimatpåverkan
Regionaliserat generationsmål
Den direkta användningen av fossila bränslen har i princip upphört i
Kronobergs län till år 2050. Användningen av fossil energi enbart för
lokaluppvärmning upphör betydligt tidigare.
Förbrukningen av eldningsolja i länet minskade med 74 % mellan
1990 och 2007, men samtidigt ökade drivmedelsförbrukningen i
trafiken med 31 %. Det är dieselanvändningen som har ökat. Stormen
2005 medförde tillfälligt ökad bränsleförbrukning under uppröjningsarbetet under 2005 och 2006. Den totala användningen av fossil
energi exklusive torv var 10 % lägre år 2007 än år 1990.
Utöver utsläppet av fossil koldioxid på cirka 0,7 miljoner ton per år,
sker utsläpp av övriga växthusgaser med 0,25–0,35 miljoner ton koldioxidekvivalenter, huvudsakligen metan från djurhållning och lustgas
från markomvandling. Från nedbrytning av jordbruksmark kommer
också cirka 0,1 miljoner ton koldioxid per år. En satsning på biogas
från gödsel kan vara ett sätt att minska jordbrukets klimatpåverkan,
både genom att minska metanutsläppen och ersätta fossila bränslen.
1. De svenska utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008–2012 vara minst 4 % lägre än utsläppen år 1990, räknat som
koldioxidekvivalenter. Koldioxidsänkor eller flexibla mekanismer ska inte
inräknas i målet. Kontrollstation ska finnas minst vart femte år med början
år 2008 för eventuella ytterligare åtgärder och för eventuell omprövning
av målet. (N)
Som framgår av figuren till höger var det nationella målet nått i länet
redan 2005/2006. Utsläppen av växthusgaser i länet har därefter minskat
ytterligare.
1.1 Utsläppet av koldioxid från direkt användning av fossila bränslen i Kronobergs län ska till år 2010 ha minskat till 3,5 ton per år och per länsinvånare. (R)
Utsläpp i Kronobergs län från direkt förbränning av fossila bränslen var 4,1
ton per person och år under 2006, enligt en energibalansberäkning från
Energikontor Sydost. De ökade under början av 1990-talet, men har sedan
åter minskat tillbaka till 1990 års nivå och har nu nått under denna nivå.
Utsläppen från värmesektorn har minskat kraftigt, men detta motverkas av
ökande utsläpp från transportsektorn. Enligt tillgänglig statistik var utsläppet under 2007 4,2 ton per person och år.

Koldioxidekvivalenter
ton/år
1 600 000

Utsläpp av växthusgaser
från Kronobergs län

Utsläpp av växthusgaser från Kronobergs län

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0

1990

2000

2005/2006

2007

Övrigt (industri, produktanv., avlopp, m.m.)
Tarmgaser från idisslare, metan
Gödselhantering, metan, lustgas
Denitrifikation på jordbruksmark, lustgas
Avfallsupplag, metan
Egen uppvärmning i småhus, fossil-C, metan
Energi-värme exkl. småhus, fossil-C
Övriga transporter, fossil-C
Arbetsmaskiner, fossil-C
Lastbilar och bussar, fossil-C
Personbilar, fossil-C
Nationellt miljömål alla växthusgaser, medelvärde 2008–2012
Regionalt miljömål för utsläpp med fossilt ursprung till 2010

Utsläpp av växthusgaser kommer från transporter,
uppvärmning, avfall, gödselhantering med mera.
Utsläppen är omräknade till koldioxid-ekvivalenter.
Det nationella målet är att minska utsläppen av alla
gaser med 4 % mellan 1990 och 2010, vilket har nåtts
med god marginal.
Det regionala målet är att minska utsläppen av fossilt
ursprung (svarta-grå i figuren ovan) till 2010 till i
första hand under 829 000 ton/år. År 2050 ska de ha
upphört helt. Målet till 2010 är nått men det är en
bit kvar tills det inte används några fossila bränslen
i länet.
Data från miljömålsportalen, www.miljomal.se,
indikatorn Utsläpp av klimatpåverkande gaser.
Den översta olivgröna linjen illustrerar det nationella
målet, den understa linjen länets regionaliserade mål.
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Begränsad klimatpåverkan
Energi från förnybara källor
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Andelen förnybara energikällor ökar. Det producerades mer än 2,9 TWh energi från biobränslen år
2008. Källor för förnybar energi är i fallande ordning
träbränsle, avlutar, lokalt producerad vattenkraft, den
del av avfallet (80 %) som har biologiskt ursprung,
torv och vind. 2008 bidrog torven med knappt 2 %
och avfallet med cirka 5 % av den energitillförsel som
kommer från förnybara källor. Data från SCB.
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Installeradeffekt
effektfrån
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vindkraft
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2. Hälften av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år
2010 från förnybara källor. (R)
Lokala, förnyelsebara källor (vindkraft, vattenkraft och biobränslen) uppskattas ha utgjort 43 % av länets totala energitillförsel år 2008 som uppgick
till 6,9 TWh (terawattimmar, d.v.s. miljarder kilowattimmar). I diagrammet till vänster visas utvecklingen sedan 1990. I dataunderlaget ingår inte
tillförd el utifrån.
De största omställningarna är gjorda på värmesidan. Nu krävs fortsatt
omställning av transporterna till mindre energiförbrukning totalt och
övergång till biobaserade drivmedel i stor omfattning. Data från 2009 och
2010 är inte tillgängliga än. Även om målet kanske är nått, måste omställningsarbetet fortsätta.
3. Biobränslen ger minst 2 TWh/år kring år 2010 i Kronobergs län. (R)
Biobränsleanvändningen har ökat stadigt. Biobränsleandelen var enligt
Energikontor Sydost år 2006 cirka 28 %, eller 1,93 TWh (beräknat exklusive
torv men inklusive 80 % av förbränt avfall, som i genomsnitt anses innehålla 20 % material av fossilt ursprung, d.v.s. oljebaserade plaster). SCB:s
energistatistik visar att biobränsleandelen år 2008 hade ökat till 42,2 % .
Enligt Kyotoavtalet räknas torv som fossilt bränsle. Om torv räknas in, var
användningen av biobränsle 2008 2,97 TWh eller 43%.
Om man räknar in både avfall och torv i biobränslena, nåddes målet redan
2005, då biobränslen gav 2,06 TWh. En ännu högre andel kan nås om
den biobränsleeldade fjärrvärme fortsätter att byggas ut, konvertering
av oljepannorna fortsätter och transporterna istället körs på biobaserade
drivmedel.

2007

2008

2009

2010

Vindkraft är ett nytt inslag i landskapet. Samtidigt som
det är bra med förnybar energi påverkas landskapsbilden, och för de närboende kan det vara störande med
både skuggor, reflexer och buller m.m. Det lågfrekventa bullret har visat sig påverka människors hälsa.
Flera av länets kommuner arbetar med att peka ut
lämpliga platser för vindbruk. Fram till 2008 fanns ett
vindkraftverk i länet. Vid årsskiftet 2010/2011 var fyra
vindkraftverk i drift. Data från Länsstyrelsen.
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För att det regionala målet ska kunna nås krävs stora ändringar i transportsektorn, vilka är mycket svåra att åstadkomma med regionalt tillgängliga
styrmedel. För att styra mot målet har en regional klimat- och energistrategi tagits fram av Länsstyrelsen och Regionförbundet södra Småland under
2010.

4. 75 % av askan från fastbränslepannor som eldas enbart med biobränsle
från skogsmark i regionen återförs till skogen senast år 2008, på ett sätt
som inte skadar livet i skogen. (R)
Användningen av GROT (GRenar Och Toppar) för att ersätta fossila bränslen måste ske på ett långsiktigt hållbart sätt, t.ex. genom att näringsämnen, främst spårämnen, återförs till den skog som virket tagits från.
Det är svårt att veta exakt hur stor andel aska som återförs, eftersom det
inte förs någon samlad statistisk över total mängd aska som uppstår vid
förbränning i när- och fjärrvärmeverk i länet.

Begränsad klimatpåverkan

År 2008 återfördes 78 % av askan från tillståndspliktiga fjärrvärmeverk
med enbart biobränslen till skogen, vilket gjorde att målet uppfylldes.
Under 2009 återfördes cirka 90 %.
Under år 2010 har det inte spridits lika mycket aska, utan stora mängder
ligger kvar i upplag på grund av vädret och andra omständigheter. Det
skulle gå att sprida ännu mer av askan, om man kunde minska andelen
oförbränt i bottenaskor, så att även den kan komma till nytta. En del aska
används för att täcka tippar med.
5. Förbrukningen av elenergi i Kronobergs län har år 2010 minskat med
minst 10 % räknat från år 1995. (R)
För att målet ska anses vara uppnått ska elförbukningen i länet inte överstiga 1,88 TWh. År 1995 förbrukades 2,09 TWh elenergi (enligt SCB).
Elförbrukningen i länet har mellan 2003 och 2006 legat mellan 2,15 och
2,20 TWh per år. Det innebär en ökning med 3–5 % jämfört med 1995.
År 2007 minskade användningen något, till 2,01 TWh. Det är faktiskt något
lägre än 1995, men målet är inte nått. De senast tillgängliga data, som redovisar elanvändningen år 2008 visar att 1,98 TWh elnergi förbrukades då.
Detta regionala delmål bidrar indirekt till att nå nationellt delmål om
minskning av utsläppen av växthusgaser, genom att minska behovet av
marginal-el producerad med fossila bränslen. Marginal-el är den el som vid
tillfället är dyrast att producera, d.v.s. den el som produceras vid toppbelastning, när el behöver köpas in.
Många effektiviseringsåtgärder har genomförts de senaste åren, men
resultatet kanske först nu kan anas i statistiken. Betydande möjligheter till
besparing finns, bland annat inom industrin. Målet har inte nåtts till 2010.
6. Fjärrvärme, i huvudsak baserad på biobränslen, finns utbyggd senast
2010 i de större tätorterna i alla länets kommuner. (R)
Fjärrvärmeverk finns i alla större tätorter i alla länets kommuner. Biobränslebaserade närvärmeverk (mindre fjärrvärmeverk) finns i många mindre
orter. I länet finns, eller planeras, närmare 60 sådana verk, med en sammanlagd produktion av 1,08 TWh per år. Målet har därmed nåtts.
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Det finns ett företag i länet som sprider aska från
fjärr- och närvärmeverk. Miljömålet avser återföring
av aska från alla biobränsleeldade fastbränslepannor. Diagrammet visar hur mycket aska företaget har
spridit i Kronobergs län. Data från företaget Askungen
Vital.
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En uppskattning har därför gjorts utifrån data i miljörapporter från de
största fjärrvärmeverken i länet, som ger upphov till ca 95 % av den totala
askmängden.

För att nå delmålet om minskad förbrukning av el–
energi i länet, måste förbrukningen minska ytterligare,
till 1,88 TWh. Observera att det på x-axeln är fem år
mellan värdena i de första tre punkterna och därefter
ett år mellan värdena. Elförbrukningen har alltså inte
ökat så snabbt som diagrammet ger intryck av. Data
från SCB, slutanvändning per bränsle i Kronobergs län.

Sammantaget bedömer Länsstyrelsen, att det årliga koldioxidutsläppet
från uppvärmning av lokaler har minskat det totala växthusgasutsläppet
i länet med 11–12 % sedan 1990.
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Begränsad klimatpåverkan
7. Koldioxidutsläppen från trafik och från användning av arbetsfordon har
år 2010 åter minskat till en nivå under 1990 års utsläpp. (R)

En hektar torvtäkt ger ett normalår 80–100 ton torv
(i torrstubstans, TS), vilket motsvarar 40–50 kubikmeter olja per år. Den fuktiga torven bryts, bearbetas och
pressas till cylinderformade stycken. Den så kallade
stycketorven torkas ute tills fukthalten minskat till
35–40 % och blir då energitorv.
Foto: Regina Jönsson, Neova AB.
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8. Alternativa, förnyelsebara bränslen utgör minst 6 % av energitillförseln
till transporter år 2010 i Kronobergs län. (R)

Riksdagen har föreslagit att ett certifieringssystem för alternativa drivmedel bör införas för att säkerställa den totala miljönyttan. Framställningen
av drivmedel måste ske på sådant sätt att den totala negativa miljöbelastningen minskar.
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Miljömålet är att 2010 ha kommit ner till 1990 års utsläppsnivå.

Koldioxidutsläppen från trafik och från arbetsfordon i
länet visar snarare en ökande trend än en minskande.
Toppen 2005/2006 får betraktas som tillfällig. Data
från miljömålsportalen, www.miljomal.se.
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När det regionala målet skrevs år 2001–2002 bedömdes möjligheterna
som relativt stora att kunna vända trenden, men det möjliga trendbrottet
har kommit alltför sent för att målet ska kunna nås till år 2010.

År 2005 utgjorde etanol cirka 2,7 % av drivmedelsförsäljningen i länet.
Det förekommer dels som 5 % inblandning i bensin och dels som E85drivmedel med 85 % etanol (och 15 % bensin). År 2005 utgjorde E85
motsvarande 0,4 % av bensinförsäljningen. Sedan dess har försäljningen
av E85 ökat kraftigt, även om det minskade lite i slutet av 2008. Enligt
Svenska Petroleum Institutet var andelen E85 i länet under 2008 4,3 % av
bensinförsäljningen. Sedan 2006 kan diesel innehålla upp till 5 % förnybara
komponenter. Andelen sådan diesel var 76 % i landet under 2008. Andelen
förnybara drivmedel bör därför ha varit cirka 7 % länet under 2008, varför
målet får anses vara uppnått.

Koldioxidutsläpp från trafik
och arbetsfordon
koldioxidekvivalenter
ton/år

Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och transporter ökade med 42 %
mellan år 1990 och 2006. Dieselförbrukningen har stadigt ökat, medan
bensinförbrukningen har minskat något de senaste åren. Statistiken för
åren 2005 och 2006 kan dock vara påverkad av ökad förbrukning på grund
av uppröjningsarbeten efter stormen Gudrun år 2005, vilket bedöms ha
medfört cirka 10 % högre drivmedelsförbrukning än normalt i länet. Av
tillgänglig statistik framgår samtidigt att det har skett en tydlig minskning
med cirka 10 % av trafikens förbrukning av fossila bränslen i länet mellan
2002/2003 och 2007. Trots det har utsläppen ökat med 13 % sedan 1990.

Begränsad klimatpåverkan
För att begränsa koldioxidutsläppen måste transporterna minska. Det är
klimatsmart att cykla eller att åka kollektivt, och den som måste ha bil kan
välja att köpa en miljöbil. 2 % av de nyregistrerade bilarna i länet år 2010
var miljöbilar. I hela Sverige var drygt 40 % av de nyregistrerade bilarna år
2010 miljöbilar. Det understa diagrammet visar hur antalet personbilar i
Sverige hela tiden ökar.
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År 2010 nyregistrerades 116 036 miljöbilar i Sverige,
varav 2 339 i Kronobergs län, d.v.s. 2 % av landets
miljöbilar köptes av kronobergare, vilket är i linje med
befolkningsandelen som också är cirka 2 %.
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Miljöbilar ökar för varje år i hela Sverige sedan 2004.
År 2010 nyregistrerades i Sverige 289 684 bilar, varav
116 036 var miljöbilar.
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Landshövding Kristina Alsér kör miljöbil som tankas med E85.
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Den 31 dec. 2010 fanns det 4 343 782 personbilar.
Uppgifter från www.bilsweden.se.
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Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur,
växter och kulturvärden inte skadas. Inriktningen är att
miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft bör i ett generationsperspektiv enligt
regeringens bedömning innebära bland annat följande:
Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer
eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter,
djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts med hänsyn till
personer med överkänslighet och astma.
Förorening:

Foto: Christina Jonasson.

Sammantaget är det mycket svårt
att nå samtliga regionala delmål,
särskilt målet för ozon.
Några av delmålen, framförallt utsläppsmålen, kommer inte att nås till 2010.
Osäkerhet råder kring några mål. Flera av
målen för halter i luft bedöms kunna nås
med ytterligare insatser. Problemen är
störst i utsatta trafikmiljöer.
Ytterligare åtgärder mot trafikens utsläpp
och för att förbättra vedeldandet måste
genomföras. För halten av marknära ozon
är det inte troligt att målet kan nås i tid.
Det är inte möjligt att på regional nivå
påverka de utsläpp i andra länder som ger
upphov till det marknära ozon som uppmäts i länet.
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1. Halten 5 mikrogram/m3 för svaveldioxid som årsmedelvärde ska vara
uppnådd i samtliga kommuner år 2005. (N)
Svaveldioxidhalten är högst 1–2 mikrogram per kubikmeter i länets tätorter. Målet är uppnått sedan lång tid.
2. Halterna 60 mikrogram/m3 som timmedelvärde och 20 mikrogram/m3
som årsmedelvärde för kvävedioxid ska i huvudsak underskridas år 2010.
Tim-medelvärdet får överskridas högst 175 timmar per år. (N)
Beräkningar som bygger på mätningar, visar att målet oftast klaras, men
utmed vissa gator i Växjö kan målet tangeras. Mätningarna, som pågår
sedan april 2007, visar att de genomsnittliga halterna ligger under målet
(årsmedelvärden 12 µg/m3 i Växjö och 9 µg/m3 i Ljungby och Älmhult).
Läs om mätningar och beräkningar av halter i omgivningsluft på
www.kronobergsluft.se.
Kväveoxider kommer huvudsakligen från trafiken. Numera har de flesta
bensinbilar katalysatorer, vilket innebär att man inte kan vänta sig några
större minskningar av utsläppen från dem. Nu är det istället gamla dieselbilar som måste bytas till nya med förbättrade utsläppsegenskaper, så

Frisk luft
kallade lågemitterande dieselbilar. Samtidigt tyder mycket på att trafiken
kommer att öka, vilket innebär ökade utsläpp. För att minska risken för
att målen ska överskridas i framtiden kan trafikomläggningar, medveten
planering och ytterligare åtgärder förbättra läget så att målet klaras även
vid måttlig trafikökning.

Halt av bensen i Älmhultsluften

Vinter-halvår
År
MKN (år)

µg/m

3

Miljömål (år)

6
5
4

4. År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC) i Sverige,
exklusive metan, ha minskat till 241 000 ton. (N)
Delmålet om utsläpp av flyktiga organiska ämnen i Sverige har uppnåtts.
Utsläppen i Sverige under 2008 uppgick till 174 000 ton, där lösningsmedel
står för det största bidraget.
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Mätningar i Asa (nära gränsen mellan Kronobergs och Jönköpings län) har
visat att under 2007 överskreds målet fem dagar, under 2008 sex dagar.
Luftens innehåll av ozon kommer främst från långdistanstransporterade
utsläpp. Därför hjälper inte ytterligare regionala åtgärder. Eftersom vägtrafiken i Europa och Sverige ökar, är det mycket tveksamt om de åtgärder
som beslutats inom EU räcker för att uppnå målet.
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3. Halten marknära ozon ska inte överskrida 120 mikrogram/m som åttatimmars medelvärde år 2010. (N)
3

I generationsmålet anges att halten av bensen inom
en generation ska vara högst 1 mikrogram/m3. Bensen
är ett av flera flyktiga organiska ämnen (VOC). Bensen
är cancerframkallande och släpps ut från biltrafik och
bensinhantering, men bildas även vid vedeldning. Diagrammet visar hur bensenhalten i älmhultsluften har
minskat. En anledning till att bensenhalten har minskat
är att de bensindrivna bilarna numera har katalytisk
avgasrening. I diagrammet är halten för miljökvalitetsnormen och miljömålet markerade. Data från Kronobergs luftvårdsförbund, www.kronobergsluft.se.

4.1 Utsläppet av VOC exklusive metan i Kronobergs län ska ha minskat till
högst 4 000 ton år 2010. (R)
Målet har baserats på utsläppsberäkningar som nyligen har omvärderats,
därför är uppföljningsdata och målnivåer inte helt jämförbara längre. De
nu tillgängliga utsläppsvärdena visar att målet nås, men utan marginal. För
att säkert nå målet måste utsläppen från trafiken och från tillverkningsindustri måste minska ännu mer.
4.2 Utsläppen av VOC från tillverkningsindustri som omfattas av förordningen om miljöfarlig verksamhet (miljöbalken) har sammanlagt minskat
med 50 % till år 2010 jämfört med år 2000. (R)
Det går fortfarande att minska utsläppen, men utsläppen ökar när industriproduktionen ökar. Ökad produktion kan å andra sidan ge ökade
ekonomiska resurser till åtgärder som minskar utsläppen. Det är svårt att
bedöma om målet uppnås när regelverket, som det statistiska underlaget
bygger på, ändras.
Det har skett betydande utsläppsminskningar inom industrin. Utsläppet
av VOC från 28 tillståndspliktiga verksamheter minskade med 37 % mellan
åren 2000 och 2004. Det beror dels på att Länsstyrelsen har ställt krav på
rening och minskade utsläpp vid tillståndsprövningar dels på några nedläggningar. Därefter har minskningstakten avtagit. Ändringar i prövnings-

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

bevakar miljökvalitetsnormer och miljömål i kommunala planer

•

ställer krav vid tillsyn och prövning av
miljöfarliga verksamheter

•

påverkar regionala transportplaner

•

delfinansierar miljöövervakning av
luftkvaliteten

•

deltar i Kronobergs luftvårdsförbund.
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Frisk luft
Höga halter av partiklar i luften vi andas
orsakar hjärt/kärlsjukdomar och sjukdomar i luftvägarna. I områden med
hög trafik, många vedeldare och gamla
vedpannor kan det bli höga halter av
partiklar i luften. Partiklar mäts i PM10.
PM är en förkortning av engelskans
”particulate matter”, och 10 står för
partikelstorleken, d.v.s. partiklar mindre
än 10 mikrometer (partiklar med en
diameter upp till 0,010 mm, en hundradels mm). PM10 är ingen strikt gräns för
farliga partiklar, men det används som
mått på luftburna partiklar av många
tillsynsmyndigheter runt om i världen.
På senare år har även ännu mindre
partiklar, PM2,5, uppmärksammats och
börjat mätas.

3
PM10
10 µg/m3
PM

Partiklar i luften

plikten och rapporteringsregler har gjort uppföljningen svårare. För tio
verksamheter minskade utsläppen bara med cirka 10 % mellan åren 2000
och 2008. Det krävs mer för att nå målet.
5. Halterna 35 mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/m3
som årsmedelvärde för partiklar (PM10) ska underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 dygn per år. (N)
Kronobergs luftvårdsförbund mäter halterna av luftföroreningar i tre orter
i länet sedan 2007. Mätningarna visar att medelvärdet för partikelhalt under 2007–2009 överskred målnivån vid några tätt trafikerade gator i Växjö.
I Ljungby och Älmhult tangerades målnivån i något gatuavsnitt. Resultaten
(se www.kronobergsluft.se) visar att målet som årsmedelvärde inte har
överskridits.
På mätplatsen i Växjö nås målet för dygnsmedelvärden precis och i Ljungby
har målnivån överskridits under en period. Det har hittills varit fråga om
milda vintrar. Hur höga halter som uppnås under bistrare vintrar återstår
att se. Det är därför oklart om målet kommer att nås.
För att nå målet med större säkerhet måste vi göra mer. Dammet från vägoch fordonsslitage måste minska (bl.a. genom att dubbdäcksanvändningen
begränsas), dieselfordon måste få partikelfilter, fjärrvärmen måste fortsätta att byggas ut, dåliga vedpannor bytas ut och så vidare. Det är också
luft av partiklar
PM
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Diagram över alla dygnsvärden för partiklar, PM10, från april 2007 till november 2009.
Data från Kronobergs luftvårdsförbund, www.kronobergsluft.se.
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Uppmätta halter av partiklar, PM10, i luft under perioden april 2007 t.o.m. november 2009. Miljökvalitetsnormen, MKN, är den nivå som lagts fast i miljöbalken
på grundval av EU:s direktiv. Miljökvalitetsnormen
anges, dels som årsmedelvärde, dels som dygnsmedelvärde. Under de senaste milda vintrarna har
partikelhalterna inte överskridit årsmedelvärdets
målnivå. På mätplatsen i Växjö finns ingen god marginal till målet för dygnsmedelvärden och i Ljungby
har målnivån överskridits under en period. Data från
Kronobergs luftvårdsförbund, www.kronobergsluft.se.
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Frisk luft
viktigt att minska den regionala bakgrundshalten genom internationella
åtgärder. PM2,5 är ännu mindre partiklar som uppmärksammas alltmer. De
utgör ett hälsoproblem framförallt i tätorter. För dessa finns ännu varken
regionala data eller mål.
5.1 År 2010 sker minst 90 % av den småskaliga eldningen av biobränslen
i länet i miljögodkända pannor (t.ex. pelletspannor eller vedpannor med
ackumulatortank), räknat på antalet pannor. (R)
År 2001 beräknades andelen miljögodkända pannor i länet vara 37 %. Det
totala antalet villapannor var då cirka 8 000 stycken. Investeringsbidrag
(LIP) omfattade cirka 900 pannor. Tillsammans med andra bidrag kan andelen miljögodkända pannor ha ökat till cirka 50 %. Det är långt kvar till
målet.
6. Halten 0,3 nanogram/m3 som årsmedelvärde för benso(a)pyren ska i
huvudsak underskridas år 2015. (N)
Benso(a)pyren är ett polycykliskt aromatiskt kolväte, PAH. Bensopyrenerna
uppkommer vid förbränning från dieselmotorer och vid förbränning i äldre
vedpannor, och de fastnar på ytan av de små partiklarna. När partiklarna
andats in i lungorna kan de framkalla cancer.
För tio år sedan genomfördes mätningar i Växjö inom Biobränsle-HälsaMiljöprojektet i (år 2001). Då visade mätningarna i luften att det fanns
benso(a)pyren i stadsmiljön i nivå med målet. Det görs inga regelbundna
mätningar av benso(a)pyren i länet. Därför går det inte att bedöma om
målet kommer att nås.

Foto: Bruno Bjärnborg.

Utsikt över Trummen. Foto: Länsstyrelsen.
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Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning
ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet
av försurande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten
i tekniska material eller kulturföremål och byggnader.
Miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• Depositionen av försurande ämnen överskrider inte den kritiska
belastningen för mark och vatten.
• Onaturlig försurning av marken motverkas så att den naturgivna
produktionsförmågan, arkeologiska föremål och den biologiska
mångfalden bevaras.
• Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten
motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens
försurningskänslighet.
Vårt län är ett av de mest försurade områdena i landet. Framförallt beror
detta på att nedfallet av kväve och svavel varit stort under 1900-talet. De
marker vi har i länet förmår inte heller att neutralisera det sura nedfallet.
Kanalen Växjösjön-Södra Bergundasjön.
Foto: Thomas Lakowitz.

Trots minskande svavelnedfall nås
inte målet. Nedfallet av försurande
kväveföreningar har inte minskat
i proportion till minskade utsläpp och
minskade halter i nederbörd, beroende
på ökande nederbördsmängder. Även
om det finns signaler om att trenden mot
ökad försurning av marken kan ha brutits,
kommer det att ta lång tid innan mark och
sjöar återhämtar sig. Kalkning kommer att
behövas under lång tid.
Utsläppen av kväveoxider från biltrafiken
måste minska kraftigt, särskilt från dieseldrivna motorer.
Målet är mycket svårt att nå inom den
utsatta tidsramen även om ytterligare
åtgärder genomförs. Utvecklingsriktningen
för tillståndet i miljön är dock positiv.
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1. År 2010 ska högst 5 % av antalet sjöar och högst 15 % av sträckan rinnande vatten i landet vara drabbade av försurning som orsakats av människan. (N)
1.1 År 2010 ska högst 15 % av antalet sjöar i länet, eller högst 5 % av den
totala sjöytan, vara drabbade av försurning som orsakats av människan. (R)
SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet och IVL Svenska Miljöinstitutet AB, har
var för sig utvärderat och bedömt hur stor del av länets sjöar som är försurade. SLU bedömde 2005 att cirka 26 % av sjöarna i Kronobergs län (av
de som är större än 1 hektar) är försurade, inklusive kalkade men försurade sjöar. IVL bedömde att andelen försurade sjöar i Kronobergs län
ligger mellan 20 och 30 % såväl år 2007 som år 2020.
Länsstyrelsens beräkningar, som utgår från modellering av 332 sjöar större
än 20 hektar, tyder på att cirka 30 % av länets sjöar är försurade. Detta
motsvarar att cirka 15 % av länets sjöyta räknas som försurad.
Varken målet att högst 5 % av sjöytan eller högst 15 % av sjöarna är försurade kommer att nås till 2010 och sannolikt inte heller till 2020. De
ovan nämnda bedömningarna och beräkningarna grundar sig på den s.k.
MAGIC-modellen.

Bara naturlig försurning
2. Före år 2010 ska trenden mot ökad försurning av skogsmarken vara
bruten i områden som försurats av människan och en återhämtning ska ha
påbörjats. (N)
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Även om det har skett ett trendbrott, så har det skett från en väldigt försurad situation. Underskottet av syraneutraliserande ämnen i marken är
mycket stort i länets västra delar. Med nuvarande trend kommer det att ta
många år innan marken har återhämtats. Eftersom målet endast uttrycker
att en ändring ska ha inträffat, får det anses vara uppfyllt.

5,0

1987

I mitten av 1990-talet kunde det urskiljas en tendens till trendbrott enligt
de mätningar av markvatten i skogsmark som har bedrivits sedan år 1986.
Den syraneutraliserande förmågan minskar inte längre utan har börjat öka
igen, liksom kvoten mellan innehållet av baskatjoner och oorganiskt aluminium. Markvattnets pH-värde i skogsmark har också ökat med 0,2–0,3
pH-enheter. Mätningarna har skett på uppdrag av Kronobergs luftvårdsförbund. Liknande resultat från andra delar av södra Sverige framgår även av
undersökningar som IVL har gjort.

pH-värde i nederbörd
krondropp i Kronobergs
pH
pH-värde
i nederbörd
och och
krondropp
i länet. län

pH-värdet i markvatten var som lägst i början och
mitten av 1990-talet.

Utsläpp av kväveoxider

3. År 2010 ska utsläppen i Sverige av svaveldioxid till luft ha minskat till
50 000 ton. (N)
3.1 År 2010 ska utsläppen av svaveldioxid i Kronobergs län ha minskat till
350 ton/år. (R)
Utsläppet av svaveldioxid i länet uppskattas ha varit cirka 300 ton år 2007.
Fortsatt minskad oljeeldning minskar utsläppet ytterligare. Målet nås.
4. År 2010 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till
148 000 ton. (N)
4.1 År 2010 ska utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län ha minskat till
3 500 ton/år. (R)
Utsläppen i länet av kväveoxider har minskat kraftigt sedan år 1990, se i
Diagrammet om utsläpp av kväveoxider till höger. Efter en tillfällig ökning,
framförallt år 2006 på grund av upparbetning av stormvirke efter stormen
2005 (arbetsmaskiner), har utsläppen minskat: år 2007 var utsläppen lägre
och i nivå med miljömålet, år 2008 var utsläppen 3 395 ton, vilket innebär
att målet var nått. Det innebär att utsläppen har minskat med 36 % mellan
1990 och 2008.
När katalysatorer finns på alla bensindrivna bilar, kommer minskningen att
avta. Den för varje år ökande trafiken kan göra att utsläppet överskrider
miljömålet igen. Om utsläppen ska minska ytterligare inom transportsektorn krävs kraftiga åtgärder, bland annat bättre kväverening i dieselfordon.
Skärpta EU-krav kommer att förbättra situationen något.

Utsläpp av kväveoxider i länet 2000–2008. Stormen
i januari 2005 innebar att utsläppen ökade tillfälligt
2006 när den stormfällda skogen togs om hand.
Data från miljömålsportalen, www.miljomal.se.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

samordnar länets kalkningsverksamhet,
förmedlar bidrag till huvudmännen

•

följer upp försurningssituationen

•

verkar för minskade utsläpp av försurande ämnen genom tillsyn och prövning, samt granskning av detalj- och
översiktsplaner

•

samordnar en gemensam transportstrategi för att minska utsläppen.
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Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa
eller den biologiska mångfalden.

Småskalig giftfri odling. Foto: Christina Jonasson.

Halterna i miljön av kända miljögifter är fortfarande ett problem
och med ökad kunskap om kemiska
ämnen tillkommer också nya miljögifter.
Flera av delmålen nås inte till 2010. Arbetet
med att undersöka och åtgärda förorenade
markområden har dock tagit fart i länet de
senaste åren och halterna av giftiga ämnen
i slam från kommunala reningsverk har
minskat. Trenden för de regionala målen är
trots allt positiv.
Målet är mycket svårt att nå på såväl regional som nationell nivå inom den utsatta
tidsramen, även om ytterligare åtgärder
genomförs.
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Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bör i ett generationsperspektiv enligt
regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära
bakgrundsnivåerna.
• Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och
deras påverkan på ekosystemen försumbar.
• All fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag är tjänlig som människoföda med avseende på innehållet av naturfrämmande
ämnen.
• Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och
inomhusmiljö för särskilt farliga ämnen är nära noll och för
övriga kemiska ämnen inte skadliga för människor.
• Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade.

1. Senast år 2010 ska det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden.
För ämnen som hanteras i högre volymer och för övriga ämnen som t.ex.
efter inledande översiktliga tester bedöms som särskilt farliga, ska uppgifter om egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än 2010. Samma krav på
uppgifter ska då gälla för såväl nya som existerande ämnen. Senast år 2020
ska det även finnas uppgifter om egenskaperna hos de mest betydande
oavsiktligt bildade och utvunna kemiska ämnen. (N)
Delmålet har inte nåtts. EU:s kemikalielagstiftning REACH kommer först på
längre sikt att innebära att fler ämnens egenskaper och risker blir kända.
För ämnen som tillverkas i mindre volymer är informationskraven i REACH
dessutom låga och når inte upp till delmålets krav.
Kemikalieinspektionen verkar för att det inom EU ställs krav på kunskap
om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper och att företagen får ett
tydligt ansvar för riskbedömningar av de ämnen de tillverkar eller importerar.
2. Senast år 2010 ska varor vara försedda med hälso- och miljöinformation
om de farliga ämnen som ingår. (N)
Syftet med målet är att konsumenter och inköpare informeras om innehållet av farliga ämnen även i varor som inte är kemiska produkter. Den som
köper varor som till exempel datorer, telefoner, kläder och möbler, ska få

Giftfri miljö
reda på vilka farliga ämnen som eventuellt ingår i varan. Detta är viktigt att
veta både för hanteringen och när varan blivit avfall eller ska återvinnas.
Delmålet har inte nåtts.
Genom EU:s kemikalielagstiftning REACH infördes vissa krav på att information ska lämnas om särskilt farliga ämnen som ingår i varor. Detta
regelverk för klassificering och märkning av kemikalier började gälla 2009.
Därmed finns nu ett system som kan bli gemensamt på global nivå, vilket
Sverige har arbetat för länge. Sverige verkar för att ett system för information om varors innehåll av farliga ämnen införs inom EU och har även
drivit denna fråga inom den globala kemikaliestrategin SAICM (Strategic
Approach to International Chemicals Management).
3. I fråga om utfasning av farliga ämnen ska följande gälla. (N)
Nyproducerade varor ska så långt det är möjligt vara fria från:
• nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande samt kvicksilver så snart som möjligt,
dock senast år 2007,
• övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som är hormonstörande eller
kraftigt allergiframkallande, senast år 2010, om varorna är avsedda
att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet,
• övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande,
samt kadmium och bly, senast år 2010.
Dessa ämnen ska inte heller användas i produktionsprocesser om inte
företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan
befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller
kvicksilver, kadmium samt bly, ska hanteras på ett sådant sätt att ämnena
inte läcker ut i miljön.

Arsenik var en vanlig råvara i glasindustrin i Småland.
Det användes för att det inte skulle bli blåsor i glaset.
Idag används andra, mindre giftiga, ämnen.
Foto: Ingrid Örlander, Länsstyrelsen.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:

Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som omfattas av delmålet ska minska fortlöpande.

•

Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller utvunnit från
naturen.

har tillsyn över kemikaliehanteringen
i de företag Länsstyrelsen har tillsynsansvar för

•

deltar i nationella screeningprojekt för
att kartlägga förekomst av miljöfarliga
ämnen i t.ex. slam från avloppsreningsverken

•

inventerar förorenade områden och ser
till att de saneras

•

ger råd till lantbrukare som vill odla
ekologiskt

•

vägleder kommunala tillsynsmyndigheter.

Delmålet omfattar även ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive dem som bildats oavsiktligt.
Syftet med målet är att ämnen som man vet är farliga för människor eller
miljön inte ska användas. Delmålet har inte nåtts. Enligt REACH får ämnen
med särskilt farliga egenskaper inte användas utan tillstånd. De första 15
så kallade kandidatämnena som kan tillståndsprövas har presenterats.
Om REACH tillämpas som avsett, blir det möjligt att fasa ut och begränsa
användningen av dessa farliga ämnen.
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Regeringen verkar för att det inom EU införs regler som förbjuder användningen av de ämnen som omfattas av delmålet. I avvaktan på att förbud
införs bör berörda företag och institutioner i Sverige frivilligt arbeta för en
utfasning av de ämnen som omfattas av delmålet. Länsstyrelsen och kommunerna kan arbeta för detta genom sin tillsyn.

Halter av miljögifter från 17 kommunala reningsverk i Kronobergs län

%%
100
100

Pb
Cd
Hg
PCB
Nonylfenol

90
90
80
80
70
70
60
60

Reg mål 2010

50
50
40
40
30
30
20
20

2008
2008

00

1990
1990
1991
1991
1992
1992
1993
1993
1994
1994
1995
1995
1996
1996
1997
1997
1998
1998
1999
1999
2000
2000
2001
2001
2002
2002
2003
2003

10
10

Tungmetallerna bly (Pb), kadmium (Cd), kvicksilver
(Hg), polyklorerade bifenyler (PCB) och nonylfenol
mäts regelbundet i slam. Nivåerna ligger numera
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Förekomst av läkemedelsrester i slam och avloppsvatten. Proverna kommer från åtta större kommunala
reningsverk samt avloppsvatten från länets tre sjukhus. De vanligaste ämnena är de antiinflammatoriska
läkemedlen: ibuprofen, naproxen och diklofenak samt
hormonet progesteron. Data från en rapport med
resultat från det nationella screeningprogrammet:
Naturvårdsverket B1689, 2006.
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3.1 Slammet från alla kommunala reningsverken i länet ska ha halter av
långlivade och bioackumulerande kemiska ämnen som ligger på en betryggande marginal (50 %) under gällande rekommendationer/gränsvärden
senast år 2010. (Detta gäller bl.a. metallerna bly, kadmium och kvicksilver)
(R)
Halterna av kemiska ämnen i slam ligger ofta på en nivå som har stabiliserats under 2000-talet med god marginal till målnivån. Halten av kvicksilver
tenderar att ha minskat ytterligare under perioden. Uppföljningen har
dock försvårats genom ändrade rapporteringssystem.
Målet bedöms vara uppnått, men så länge ämnena överhuvudtaget
hanteras i samhället finns det risk för förhöjda halter av enskilda ämnen i
enstaka fall.
3.2 Läkemedel ska hanteras så att riskerna för att de belastar miljön
minskar. (R)
Eftersom regionala data saknas, går målet inte att följa upp, men inom
ramen för miljöövervakningen har prov tagits på slam och avloppsvatten
för att undersöka om det innehåller läkemedelsrester, eftersom det finns
uppenbara risker med att läkemedel läcker ut i miljön. Utsläpp av antibiotika befaras skapa antibiotikaresistenta stammar av bakterier. Hormoner kan
påverka vattenlevande organismer på ett negativt sätt. Rester av läkemedel bryts ner i olika grad i reningsverken. Hur snabbt och i vilken omfattning beror på temperatur, vilken reningsmetod som används och ämnets
inneboende egenskaper.
2005 undersökte Länsstyrelsen, länets kommuner och Landstinget om
olika typer av läkemedel kunde påvisas i reningsverken. Man sökte efter
antibiotika (doxycyklin, lymecyklin, oxitetracyklin eller tetracyklin), antiinflammatoriska ämnen (ibuprofen, ketoprofen, naproxen och diklofenak),
och hormoner (etinylöstradiol, noretisteron, östradiol, östriol och progesteron) genom att undersöka slam från kommunernas åtta större reningsverk och avloppsvatten från länets tre sjukhus.
Vissa preparat, som exempelvis ketoprofen är mer svårnedbrytbart och
kommer lättare ut i vattendrag och sjöar. De antiinflammatoriska ämnena
var vanligast i undersökningen. De förekom i högst halter både i slam från
avloppsreningsverk och i avloppsvatten från sjukhusen. Oxitetracyklin,
chlorocyklin och östriol kunde inte påvisas i något prov.

Giftfri miljö
4. Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska
ämnen ska minska fortlöpande fram till år 2010 enligt indikatorer och
nyckeltal som ska fastställas av berörda myndigheter. Under samma tid ska
förekomsten och användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material minska. Delmålet avser ämnen som inte omfattas av
delmål 3. (N)
Syftet med delmålet är att minska riskerna för miljö och hälsa för de farliga
ämnen som inte omfattas av utfasningsmålet, delmål 3. Det gäller till
exempel bekämpningsmedel och andra ämnen som är klassificerade p.g.a.
sin farlighet. Riskerna ska bedömas ur en varas livscykelperspektiv. Farliga
ämnen kan ge problem vid återvinning och riskerar att spridas okontrollerat i nya varor med återvunnet material. Riskminskning kan t.ex. ske
genom att de farliga ämnena byts ut mot mindre farliga, att de minskar
i användning eller att de hanteras säkrare. En annan väg är att ett farligt
ämnes funktion ersätts med annan teknik som fyller funktionen på ett
ofarligt sätt.

Att hantera bekämpningsmedel innebär en hälsorisk
som ställer stora krav på försiktighet.
Foto: Jordbruksverket.

Delmålet har inte nåtts. Det saknas kunskap för att kunna minska riskerna
med många ämnen, t.ex. kunskap om hur farliga de är, deras förekomst
i olika varor och i vilken grad människor utsätts för ämnena i arbetsmiljö
och yttre miljö. Tillsynen av hur EU:s kemikalielagstiftning REACH tillämpas
i Sverige och EU behöver utvecklas. Ytterligare styrmedel och drivkrafter
för bättre kontroll av kemiska ämnen behövs också. Företag som använder
farliga ämnen i produktion och varor behöver göra mer för att informera
om, fasa ut och minska riskerna med dessa ämnen.
5. För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas av delmål
3, ska det senast år 2010 finnas riktvärden fastlagda av berörda myndigheter. (N)
Kemikalieinspektionen bedömer att målet är uppnått.
6. Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker vid direktexponering och sådana förorenade områden som i dag, eller inom en nära
framtid, hotar betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden
ska vara utredda och vid behov åtgärdade vid utgången av år 2010. (N)
Vid sex glasbruk och en träimpregneringsanläggning är halterna så höga
att det innebär akuta risker främst för barn som eventuellt får i sig förorenad jord. Alla utom ett område har varningsskyltar och två är dessutom inhägnade. Inget objekt kommer dock att vara slutligt sanerat under år 2010.
Inget förorenat område bedöms utgöra någon akut risk för betydelsefulla
vattentäkter eller värdefulla naturområden. Fler objekt kommer sannolikt
att behöva åtgärdas i takt med att nya akuta objekt uppmärksammas.

I Kronobergs län finns cirka 2000 områden som misstänks vara förorenade. Spåren ovan avslöjar ett gammalt sågverk. Foto: Ingrid Örlander, Länsstyrelsen.

Varningsskyltar sätts upp om det finns akuta risker för
människors hälsa. Foto: Ingrid Örlander, Länsstyrelsen.
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6.1 PCB i byggmaterialet i länets befintliga byggnader ska ha inventerats
och vid behov åtgärdats senast år 2010. (R) (Ersätts av föreslagen förordning om PCB-sanering, när den godkänns av EU)

PCB är en långlivad kemisk förening som håller tätningen runt t.ex. fönster elastisk under lång tid. Den
vandrar över till omkringliggande material vilket innebär att vid sanering måste inte bara den gamla listen
tas bort utan även materialet närmast runt listen
måste slipas bort. Länets kommuner har inom ramen
för arbetet i Miljösamverkan Kronoberg genomfört ett
projekt för att nå miljömålet om PCB-sanering.
Foto: Marlene Blomgren, Växjö kommun.
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7. Åtgärder ska under åren 2005–2010 ha genomförts vid så stor andel
av de prioriterade förorenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i
huvudsak kan vara löst allra senast år 2050. (N)
Ett mer systematiskt arbete med tillsyn och statsbidrag för att åtgärda
förorenade områden kom igång omkring år 2000 och har tagit ytterligare
fart de senaste åren både på Länsstyrelsen och i kommunerna.

Antal genomförda åtgärder, huvudstudier och förstudier med2010
bidrag
4
Pågående eller
2005
2005
2010
avslutad
1

Målet har spelat en viktig roll i arbetet med att inventera och sanera
PCB-haltigt material i Kronobergs län och det bidrog till att PCB-arbetet
prioriterades av kommunerna i länet tillsammans med Miljösamverkan
Kronoberg-Blekinge och Länsstyrelsen i Kronoberg. Ett gemensamt projekt
genomfördes för att att ta fram gemensamma riktlinjer och gemensam
information och för att samordna och effektivisera arbetet. Resultatet är
ännu inte slutligt sammanställt, då inte alla fastigheter sanerats, men efter
sanering av ungefär hälften av fastigheterna har cirka 420 kg PCB-haltigt
material omhändertagits och tagits bort. I och med att förordningen om
PCB m.m. (2007:19) har godkänts, finns det inte längre någon anledning
att ha ett regionalt mål inom detta område.

Borttagna
10

De mest angelägna objekten finns på Länsstyrelsens prioriteringslista,
som uppdateras varje år. Totalt sedan listan upprättades har det funnits
42 objekt. Det systematiska arbetet innebär bl.a. att fler objekt med tiden
kommer upp på prioriteringslistan. En rimlig uppskattning idag kan vara att
ytterligare cirka 20 objekt tillkommer på listan.När saneringen är avslutad
eller om utredningar visar att föroreningsrisken inte är mycket stor tas
objekten bort från listan. Tio prioriterade objekt är till och med år 2010 åtgärdade eller under åtgärd. Fyra objekt har efter undersökning tagits bort
från listan. Ytterligare 28 objekt är undersökta eller undersökning pågår.

Pågående
eller avslutad undersökning
Pågående eller avslutad
undersökning
Om det finns en ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare skall
Pågående
Pågående eller avslutad
åtgärd eller avslutad åtgärd
denne normalt stå för kostnader för undersökningar och åtgärder. Många
Troligen tillkommande objekt
prioriterade objekt där det finns en ansvarig kommer ändå, efter en skäligTroligen tillkommande objekt
hetsbedömning, att till viss del behöva finansieras med bidragsmedel. För
Borttagna
Borttagna
prioriterade objekt där det inte finns någon ansvarig, kan statsbidrag ges
för hela kostnaden.
Antalet pågående eller avslutade undersökningar
liksom åtgärdade objekt har ökat mellan 2005 och
2010 samtidigt som det förväntas komma till färre
objekt efterhand som tiden går. 2010 var sammanlagt
10 objekt åtgärdade eller under åtgärd. Utredning
pågår eller är avslutade vid sammanlagt 28 objekt.
Uppgifter från Länsstyrelsens ansökan till Naturvårdsverket om statsbidrag för år 2011 .
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Utredningarna görs i flera steg och för stora och komplicerade objekt kan
de ta flera år. Där det finns en ansvarig som föreläggs att bekosta åtgärder
eller undersökningar kan varje steg överklagas vilket innebär att projekten
kan fördröjas ytterligare ett antal år. Målet är långsiktigt och svårbedömt
men med bibehållna resurser för det fortsatta arbetet ser det ut som att
miljömålet kan klaras till år 2050.

Giftfri miljö
8. År 2010 ska tydliga åtgärdsprogram som medför en kontinuerlig
minskning av halterna av för människan skadliga dioxiner i livsmedel ha
etablerats. (N)
Kemikalieinspektionen bedömer att delmålet är möjligt att nå men för
att kunna sätta in ytterligare åtgärder, behövs det mer kunskap om vilka
källorna till dioxiner i livsmedel är. Dioxiner och dibensofuraner bildas
vid förbränning av organiskt material tillsammans med material som
innehåller klor, t.ex. PVC-plast. De kan bildas som föroreningar vid tillverkning av andra klorerade organiska ämnen. Dioxiner och dibensofuraner
har påvisats t.ex. i fisk och i däggdjur och i bröstmjölk hos människor. Vissa
av föreningarna kan också bildas naturligt i miljön, men de mängderna är
mycket mindre än från industriella processer.

%

Andel
ekologiska livsmedelsinköp 2006–2009
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Miljöresurs Linné sammanställer de ekologiska livsmedelsinköpen i länets
offentliga sektor varje år. Den senaste undersökningen från 2009 visar att
inköpen har ökat. Landstinget Kronoberg köpte in drygt 25 % ekologiska
livsmedel under 2009 och nådde därmed målet. I kommunerna varierade
inköpen mellan 3,0 % och 13,6 % under samma år. I genomsnitt köptes
11,4 % ekologiska livsmedel till länets offentliga sektor. Inköpen av andelen
ekologiska livsmedel stiger visserligen, men målet har inte kunnat nås.

Regionalt mål 2010

2008

Al

10. För att stimulera en positiv utveckling av marknaden och en hållbar utveckling bör konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel i offentlig
sektor öka. Inriktningen bör vara att 25 % av den offentliga konsumtionen
av livsmedel ska avse ekologiska livsmedel 2010. (N) (Från regeringens
skrivelse 2005/06:88, antagen av riksdagen den 17 juni 2006.)
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Kemikalieinspektionen bedömer att delmålet blir mycket svårt att nå. Kadmium förekommer som en förorening i fosforgödselmedel. Mängden av
ämnet som tillförs marken via gödsel minskar enligt Jordbruksverket. Halterna i livsmedel och åkermark minskar, men det är oklart vilken nivå som
är säker och därmed vilka ytterligare åtgärder som behövs. Sammantaget
behöver tillförseln av kadmium till åkermark minska och andra åtgärder
göras för att minska halterna i livsmedel. Det behövs också en nationell
vetenskaplig riskvärdering för kadmium.
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9. År 2015 ska exponeringen av kadmium till befolkningen via föda och
arbete vara på en sådan nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. (N)

Fler och fler varor miljömärks samtidigt som kraven
på de varor som varit miljömärkta länge blir skarpare.
Exempel på märken är bl.a: Svanen, Bra miljöval,
EU-blomman och KRAV.

Ti

Livsmedelsverket har skärpt kostråden om fet fisk från Östersjön till kvinnor i barnafödande ålder. I Sverige behöver vi identifiera källor till dioxiner
i luft samt begränsa deras bildning och spridning. Internationellt kan spridningen av dioxiner minska, till exempel genom stöd till utvecklingsländer
för att införa bästa teknik i sin industri.

Miljöresurs Linné, www.miljoresurslinne.se, har sammanställt de ekologiska matinköpen i offentlig sektor
i Kronobergs län. I genomsnitt var 11,4 % av matinköpen i offentlig sektor ekologiska år 2009, vilket
är långt under målet 25 % till år 2010.
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Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt
ger skydd mot skadlig UV-strålning.
Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
Sverige verkar för att halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i stratosfären inte överstiger naturliga nivåer.
Inom loppet av en generation ska användningen av ozonnedbrytande
ämnen i Sverige vara avvecklad.
År 2010 ska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ha upphört. (N)
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. Ozonskiktets 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.
Foto: Louise Ellman Kareld.

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.

För miljökvalitetsmålet skyddande
ozonskikt följer den regionala
bedömningen den nationella eftersom uppföljningen baseras på indikatorer
som främst följs på nationell nivå. Bedömningen är att målet nås, om pågående
arbete fortsätter.
Under de två senaste decennierna har utsläppen och användningen av ämnen som
förstör ozonskiktet minskat kraftigt liksom
halterna av ozonnedbrytande ämnen i
övre atmosfären. Under förutsättning att
det internationella avtal där medverkande
länder förbinder sig att upphöra med användningen av ozonnedbrytande ämnen
(Montrealprotokollet) följs, kommer ozonskiktet troligen att återhämta sig.
Målet bedöms kunna nås.
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Foto: Elin Kareld.

Skyddande ozonskikt
Utsläpp CFC

Exempel på sådana ämnen är klorfluorkarboner, 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-talet 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 stegvis.
Utsläppen av ozonförstörande ämnen i Sverige har tack vare dessa regler
minskat kraftigt. Idag sker utsläppen främst som läckage från produkter
där de används samt köldmedier och från isoleringsmaterial.

ton
Utsläpp
av CFC (freon), ton
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000

För att utsläppen av ozonförstörande ämnen ska kunna upphöra krävs att
användningen av ämnena fortsätter 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.
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Utsläppen av CFC (freon) har minskat kraftigt sedan
slutet av 1980-talet, då ozonproblematiken var en
stor fråga. Under 1990-talet beslutades lagstiftning
som har minskat utsläppen radikalt. Nu bevakas på
nationell nivå att inte 1980- och 1990-talens teknik
återuppstår i utvecklingsländerna.
Data från miljömålsportalen, www.miljomal.se.

Det här gör kommunerna för att nå miljömålet:
•

utövar tillsyn vid industrier som hanterar ozonnedbrytande ämnen

•

bevakar att de regler som omfattar
köldmedier och andra ozonnedbrytande
ämnen följs

•

tar hand om farligt avfall från hushållen.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå miljömålet:
Ordet ozon kommer från grekiskan och betyder ”att lukta” eftersom ozon har en väldigt distinkt metallisk doft som kan uppfattas
redan vid låga koncentrationer. 90 % av ozonet i atmosfären finns
i stratosfären, ozonskiktet, och 10 % finns i troposfären, bland
annat som marknära ozon. Bilden visar en profil av ozonkoncentrationen. Bilden är med tillstånd lånad från Naturvårdsverkets
rapport 5767 om Skyddande ozonskikt.

•

utövar tillsyn vid större tillståndspliktiga
verksamheter, t.ex. större verkstäder
och industrier som använder ozonnedbrytande ämnen

•

vägleder kommunerna i deras tillsynsarbete.
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Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas
mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.

Forskning tyder på att det inte finns en ökad cancerrisk för den som använt mobiltelefon kortare tid än tio
år. Det saknas ännu tillräcklig kunskap om effekterna
på längre sikt. Foto: Länsstyrelsen.

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö bör i ett generationsperspektiv
enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• Stråldoser begränsas så långt det är rimligt möjligt.
• Den högsta sammanlagda årliga effektiva stråldosen som individer ur allmänheten får utsättas för från verksamheter med strålning överstiger inte 1 millisievert (mSv) per person under ett år.
• Allvarliga tillbud och haverier i kärntekniska anläggningar förebyggs. Spridning av radioaktiva ämnen till omgivningen förhindras eller begränsas om ett haveri skulle inträffa.
• Effekterna av UV‑strålning begränsas så långt möjligt.
• Riskerna med elektromagnetiska fält kartläggs så långt som
möjligt och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att eventuella
risker identifieras.
Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för arbetet med strålsäkerhet. De tar
fram regler om hantering av strålning, kontrollerar dem som bedriver verksamhet, gör prövningar och lämnar tillstånd enligt strålskyddslagen m.m.
Inom många områden har länsstyrelserna ett regionalt ansvar för tillsyn,
uppföljning, att lämna tillstånd med mera men inte inom detta område.
Det gör att Länsstyrelsen inte kan bedöma hur det går att nå miljömålet
säker strålmiljö på regional nivå. Samtidigt har Länsstyrelsen uppdraget
att samordna miljömålsarbetet på regional nivå. Därför görs en ansats att
beskriva de regionala förhållandena.

Underlag för regional uppföljning
av dostillskottet av radioaktiva
ämnen från enskilda verksamheter
saknas.
Antalet hudcancerfall till följd av UV-strålning tenderar att öka. Målet att minska
antalet nya hudcancerfall bedöms inte
kunna nås inom tidsperioden.
Kunskapen om förekomst och effekter av
elektromagnetiska fält är alltför bristfällig
för att följa upp på regional nivå. Utvecklingsriktningen är negativ.
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1. År 2010 ska halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från
alla verksamheter vara så låga att människors hälsa och den biologiska
mångfalden skyddas. Det individuella dostillskottet till allmänheten ska
understiga 0,01 mSv per person och år från varje enskild verksamhet. (N)
Vi utsätts för joniserande strålning inom sjukvården, till exempel vid röntgenundersökningar, mammografi och strålterapi. Stråldostillskottet från
medicinsk behandling och undersökning är en betydande del av årsmedeldosen för befolkningen.
Stråldoserna minskar vid flertalet undersökningsformer, samtidigt som
antalet undersökningar ökar. Flera undersökningsformer utvecklas liksom
nya effektiva behandlingsformer som använder joniserande strålning. Förekomsten av cancersjukdomar ökar troligen, eftersom de allmänt uppträder
senare i livet och befolkningen blir äldre. Den allmänna bedömningen är
att stråldostillskottet från medicinsk bestrålning också ökar.

Säker strålmiljö
Riskerna för ökat dostillskott bedöms vara begränsade vid användning av
joniserande strålning inom industrin. Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar
för att bedöma hur målet uppfylls och föreslår åtgärder. De lämnar också
tillstånd till användning inom industrin.

antal nya fall i länet

män
kvinnor
totalt
miljömål

2. År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning inte vara fler än år 2000. (N)
Antalet hudcancerfall ökar. Hudcancer är den cancerform som ökar mest i
Sverige. Det finns huvudsakligen tre former av hudcancer: malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer. Den allvarligaste formen,
malignt melanom, är en elakartad tumörsjukdom som lätt bildar metastaser (dottertumörer), vilket innebär att sjukdomen sprider sig i kroppen.
Även i Kronobergs län ökar antalet drabbade, även om andelen drabbade
är lägre än i våra grannlän. Målet bedöms inte kunna nås inom tidsperioden. Det krävs omfattande insatser för att förändra attityder och beteenden, om trenden ska kunna brytas.
Enligt delmålet för hudcancer ska antalet nya fall i Kronobergs län inte vara
fler år 2010 än de var år 2000. Utvecklingen är att båda diagnoserna ökar
(se diagram till höger). 2007 fick 97 personer (55 män och 42 kvinnor) i länet diagnosen ”tumör i huden, ej malignt melanom”, d.v.s. huvudsakligen
skivepitelcancer, och 42 personer (26 män och 16 kvinnor) fick diagnosen
malignt melanom. År 2000 var det totalt 59 personer som fick diagnosen
skivepitelcancer och totalt 38 personer som fick diagnosen malignt melanom.

skivepitelcancer

antal nya fall i länet

malignt melanom

Det finns stora skillnader mellan olika län i antal nya fall av hudcancer,
även då antal fall per 100 000 invånare jämförs. Det är något färre i länet
som drabbas av malignt melanom än i övriga landet, medan män i länet i
något högre grad drabbas av skivepitelcancer.
Data från miljömålsportalen, www.miljomal.se.
3. Riskerna med elektromagnetiska fält ska kontinuerligt kartläggas och
nödvändiga åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker
identifieras. (N)
Regionala data saknas. Strålsäkerhetsmyndigheten håller på att ta fram ett
miljöövervakningsprogram för elektromagnetiska fält. Det gör man bland
annat för att kunna följa förändringar av hur människor exponeras.

Länsstyrelsen saknar tillsynsansvar och
uppgifter som påverkar måluppfyllelsen av
detta miljömål. Strålsäkerhetsmyndigheten,
däremot, har ansvar för att:
•

hålla nivån av radioaktiva ämnen låg

•

minska antalet hudcancerfall

•

kartlägga riskerna med elektromagnetiska fält – exempelvis kraftledningar
och mobiltelefoner – samt att vidta
nödvändiga åtgärder, om risker identifieras.
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Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte
ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar
för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig
användning av mark och vatten.

Foton: Birgitta Sundholm.

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.
I vattenmiljöerna kan det ta lång tid innan
genomförda åtgärder ger mätbara resultat.
Dessutom ligger ett stort arbete framför
myndigheter och verksamhetsutövare,
eftersom åtgärder och ett utökat samarbete kommer att krävas för att på sikt nå
det miljötillstånd vi eftersträvar.
Målet är mycket svårt att nå inom tidsramen. Det går inte att se någon tydlig
utvecklingsriktning inom målet.
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Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning bör i ett generationsperspektiv
enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ inverkan
på människors hälsa eller försämra förutsättningarna för biologisk
mångfald.
• Nedfallet av luftburna kväveföreningar överskrider inte den
kritiska belastningen för övergödning av mark och vatten någonstans i Sverige.
• Grundvatten bidrar inte till ökad övergödning av ytvatten.
• Sjöar och vattendrag uppfyller när det gäller närsaltshalter kraven
God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för
vatten. För sjöar i odlingslandskapet innebär det att halten av
totalfosfor inte bör överskrida 25 mikrogram per liter.
• Näringsförhållandena i kust och hav motsvarar i stort det tillstånd
som rådde på 1940-talet och tillförsel av näringsämnen till havet
orsakar inte någon övergödning.
• Svenska kustvatten uppfyller när det gäller närsaltshalter kraven
på God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för
vatten.
• Skogsmark har ett näringstillstånd som bidrar till att bevara den
naturliga artsammansättningen.
• Jordbruksmark har ett näringstillstånd som bidrar till att bevara
den naturliga artsammansättningen.
Delmål
1. (Har utgått vid nationell revidering.)
2. Fram till 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av fosforföreningar
från mänsklig verksamhet till sjöar, vattendrag och kustvatten ha minskat
med minst 20 % från 1995 års nivå. De största minskningarna ska ske i de
känsligaste områdena. (N)
Fosfortransporten till sjöar och vattendrag är en komplicerad process. Dels
finns det ett naturligt läckage från marken av fosfor, dels kommer fosfor
från mänskliga aktiviteter, d.v.s. avloppsreningsverk, jordbruk och industrier. Mycket har gjorts för att minska fosforutsläppen. Mängden

Ingen övergödning

4. Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak i Sverige ha minskat med
minst 15 % från 1995 års nivå. (N)
4.1 Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak i Kronobergs län ha minskat
med minst 15 % från 1995 års nivå. (R)
Utsläpp av ammoniak kan bidra till både övergödning och försurning.
Den största utsläppskällan är djurhållning inom lantbruket. Den kväverika
ammoniakgasen avges från träck och urin i djurstallar och vid lagring och
spridning av stallgödsel. Även gödsel från djur på bete avger ammoniak till
luften. Sammantaget stod jordbruket för 96 % av länets ammoniakutsläpp
2008. Ammoniakutsläpp från industrier förekommer knappast alls i länet.
En ammoniakkälla av ökande betydelse är vägtrafiken, även om transporternas andel av utsläppet fortfarande är liten. Ammoniak bildas i fordonens katalysatorer. Ett av få specifika ammoniakutsläpp i länet är reningen
av kväveoxid vid Växjös fjärrvärmeverk, som släpper ut cirka ett ton per år.
Sammantaget svarar industri, energiförsörjning och transporter för 4 % av
utsläppen i länet.
År 2008 beräknades länets totala ammoniakutsläpp ha uppgått till drygt
cirka 1 400 ton. Det är en liten ökning sedan 2007, men trots allt en minskning med cirka 30 % sedan 1995, då utsläppen beräknades till cirka 2 000
ton per år (inte identiskt beräkningssätt). Se diagram nästa sida.
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För att nå målet måste vi fortsätta att minska utsläppen av kväve. Framförallt bör vi minska utsläppen från jordbruksmark, enskilda avlopp och
reningsverk. Nedfallet av luftburet kväve orsakas främst av trafik, arbetsmaskiner och energiproduktion. Generellt kan sägas att trafikens utsläpp
av kväveoxider minskar p.g.a. den katalytiska avgasreningen på nyare bilar,
men trenden dämpas av att trafiken ökar och att dieselbilar är populära.
Omställningen till ett miljöanpassat och resurssnålt transportsystem kräver
ytterligare åtgärder i den pågående planeringen. Det är osäkert om Kronoberg kommer att uppnå miljömålet.

Södra Bergundasjön
Salen

19
99

3. Senast år 2010 ska de svenska vattenburna utsläppen av kväve från
mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands hav ha minskat med
minst 30 % från 1995 års nivå. (N)

Fosforhalt
mikrogram
/liter

19
97

Trots stora insatser för att minska fosforläckaget, kommer det att ta lång
tid innan effekterna blir mätbara. Målet kommer inte att nås.

Fosforhalten i tre övergödda sjöar

19
95

transporterad fosfor beror av mängden nederbörd och eftersom nederbörden har ökat under senare år, är det svårt att se effekterna av de minskade
utsläppen. Dessutom omsätts fosfor i sjöarna genom olika processer, där
t.ex. syrehalten har betydelse, men också den mekaniska effekten som
olika djur kan ha då de rör upp bottensediment.

Fosforhalterna minskar men det går sakta. Figuren
visar fosforhalterna mellan åren 1995 och 2009 i tre
övergödda sjöar i Kronoberg, Södra Bergundasjön vid
Växjö, sjön Salen söder om Alvesta samt sjön Kållen
öster om Åseda. Fosforhalterna anges i mikrogram
fosfor per liter och uppvisar stora mellanårsvariationer, vilket beror på att det finns ett starkt samband
mellan fosformängd och vattenföringen. Man ska
därför tolka de till synes minskande halterna med viss
försiktighet. Data från Länsstyrelsens provtagning av
fosfor.

Det här gör Länsstyrelsen för att minska
övergödningen:
•

beviljar bidrag till åtgärder som syftar
att minska övergödande ämnen inom
ramen för LOVA-projekt

•

samarbetar med kommunerna och
Miljösamverkan Kronoberg i frågor
kring enskilda avlopp

•

övervakar statusen hos sjöar och
vattendrag.
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Ingen övergödning
Det regionala delmålet att till år 2010 minska de totala ammoniakutsläppen med 15 % jämfört med 1995 års nivå nås, även med hänsyn taget till
olika beräkningssätt. Minskningen beror i huvudsak på förbättrad gödselhantering men även på att antalet nötkreatur och svin har minskat i länet.

Utsläpp av ammoniak i Kronobergs län
ton
ton
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Regionalt miljömål 2010
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5. Senast år 2010 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat
till 148 000 ton. (N)
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Samma delmål finns under miljömålet Bara naturlig försurning delmål 4.1.
Läs uppföljningen där.
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6. Regionalt mål avseende halter av fosfor i länets sjöar och vattendrag (R)
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Utsläpp av ammoniak. Beräkningssättet av ammoniakutsläppen 1995 och övriga år skiljer sig åt, därav
olika färger på staplarna. Att målet är nått beror
dels på förbättrad gödselhantering, men även på att
antalet djur har minskat i länet.
Data från miljömålsportalen.
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Grupp 1. Näringsfattiga sjöar och vattendrag.
Fosforhalterna ska år 2010 inte överstiga nuvarande nivåer (åren kring år
2000), för att ett nära naturgivet tillstånd ska kunna bevaras.
Grupp 2. Övriga sjöar och vattendrag som inte kan föras till grupp 1 eller 3.
Till år 2010 ska samtliga vatten uppvisa oförändrade eller sjunkande
fosforhalter, för att möjliggöra hälsofrämjande och allsidig användning
(rekreation, bad, fiske m.m.) samt utrymme för biologisk mångfald i flora
och fauna utifrån varierande halter av närsalter och för att fosforhalterna
långsiktigt ska kunna närma sig ett naturgivet tillstånd.
Grupp 3. Kraftigt fosforbelastade sjöar och vattendrag.
Till 2010 ska fosforhalterna ha minskat väsentligt jämfört med åren kring
år 2000, men sjöarna kan fortfarande långsiktigt bedömas hålla höga fosforhalter. Varje vattenområde i denna grupp måste dock bedömas individuellt. Kring år 2000 hade ett tjugotal sjöar i länet höga fosforhalter.
(Länseget mål)
Det allmänna intrycket från mätningar under de senaste 30 åren är att
fosforhalterna har varit låga under 2000-talet i de vatten som har liten
belastning från punktutsläpp eller jordbruksmark, det vill säga grupp 1.
Inomårsvariationen är mycket stor. En trendanalys fordrar en särskild
utredning som tar hänsyn till variationer i flöde och temperatur. Mätningar
i länets referenssjöar visar i de flesta fall att halterna av fosfor minskar.
Även för grupp 2 är det allmänna intrycket, att fosforhalterna har varit
låga under 2000-talet. Men det finns exempel på sjöar som visar på motsatsen. En utredning 2008 om vattenkvaliteten i Åsnen visade att sjön har
försämrats ur näringssynpunkt.

Även nötkreatur som går ute bidrar till utsläpp av
ammoniak till luften. Foto: Ellen Flygare.
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För kraftigt fosforbelastade vatten, grupp 3, kan man i regel inte urskilja
något mönster under 2000-talet. Restaureringseffekter har bidragit till
förbättring i flera sjöar. I andra vatten har ingen märkbar förändring skett.
En bedömning av varje sjö för sig har inte genomförts. Minskning eller
icke-ökning av de redan tämligen låga fosforhalterna i länets vatten kanske

Ingen övergödning
kan ha en avgörande betydelse för tillståndet i de kustområden där länets
åar mynnar. Att påtagligt minska fosfortransporten från de mest förorenade vattnen, grupp 3, skulle antagligen göra en ganska liten eller omätbar
skillnad, eftersom denna grupp bara innehåller ett fåtal sjöar.
Den nya vattenförvaltningen innebär att nya åtgärder kommer att sättas in
och att arbetet blir mer målstyrt. Målet bedöms dock inte kunna nås inom
den utsatta tidsramen.

Tolgasjön, som ingår i Mörrumsåns avrinningsområde, är ett exempel på en sjö med god ekologisk status. Den har inte förhöjda halter av fosfor, den är inte försurad och dess sammansättning av växtplankton, bottenfauna, fiskarter m.m. visar att det är en sjö i god ekologisk
balans. Foto: Christina Jonasson.

Sommartid kan stora mängder alger samlas vid ytan.
Foto: Thomas Lakowitz.
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Ingen övergödning
Exempel på projekt som Länsstyrelsen driver eller medverkar i
som också bidrar till att nå miljökvalitetsmålet
Uppföljning av vattenkvaliteten
Vattenvårdsförbunden inom de olika åarnas avrinningsområden kontrollerar bl.a. mängden fosfor och kväve inom ramen för den samordnade
recipientkontrollen (SRK). Resultatet av det används sedan när vatten ska
statusklassas inom vattenförvaltningen. I det arbetet tas hänsyn till en
mängd parametrar, varav övergödning är en.
Krafttag för att minska övergödningen

Vatten från Norra Bergundasjön.
Foto: Thomas Lakowitz.

Genom arbetet med lokala vattenvårdsprojekt (LOVA), som syftar till att
minska mängderna övergödande ämnen till Östersjön och Västerhavet, har
Länsstyrelsen under 2010 lämnat bidrag till sju kommuner för att inventera
enskilda avlopp och förbättra VA-lösningar, och för att minska de övergödande ämnena från avloppsanläggningarna, samt för att utreda möjligheter att anlägga nya våtmarker. Arbetet med lokala vattenvårdsprojekt
började under 2010 och under 2011 kommer fler projekt att startas med
syfte att minska de övergödande ämnena från avloppsanläggningar och för
att ta ett grepp om VA-situationen i kommuner, samt till en åtgärdsstrategi
för övergödningssituationen i Växjösjöarna.
LRF och Länsstyrelsen ska genomföra ett pilotprojekt i ett område väster
om sjön Salen i Alvesta kommun. I avrinningsområdet till Opparydsbäcken
ska man, tillsammans med de som släpper ut närsalter, minska belastningen till bäcken. Inom projektet ska man prova nya gemensamma lösningar
som tas fram i samarbete för att förbättra miljötillståndet i bäcken och
omlandet.
Greppa Näringen
Jordbruksverket drog igång Greppa Näringen våren 2001. Greppa Näringen
är ett informations- och rådgivningsprojekt för att stötta lantbrukare, så att
kväve- och fosforförlusterna minskar.

Foto: Ellen Flygare.
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Länsstyrelsen kunde använda det material som togs fram i den egna satsningen Greppet i G län. I länet har cirka 60 större lantbruksföretag deltagit
sedan starten 2003. Det ger god uppföljning, då en eller flera rådgivare
återkommer till lantbrukaren under flera år för att följa upp det som görs.
Med hjälp av olika nyckeltal får lantbrukaren en bra uppfattning om hur
olika åtgärder kan leda till ökat utnyttjande av gårdens resurser, vilket kan
ge både sänkta kostnader, ökad lönsamhet och mindre förluster till miljön.
På djurgårdar samverkar utfodrings- och växtodlingsrådgivare för att ta ett
helhetsgrepp om näringsflödena. Greppa Näringen startade under hösten
2010 även i vårt län, vilket ger Länsstyrelsen får bättre förutsättningar
att anordna kursverksamhet och riktad enskild rådgivning för att minska
riskerna för övergödning.

Ingen övergödning

Övergödning i Trummen, Växjö.
Uppe till höger, Växjösjön.
Nere till höger, Södra Bergundasjön, Växjö.
Foto: Thomas Lakowitz, 2009.
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Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen
är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en generation.

En av de gamla stenvalvsbroarna vid Pjätteryd,
Helgeå. Foto: Johan Kling.

Miljömålet är beroende av att
andra miljömål uppfylls, till exempel Bara naturlig försurning, Giftfri
miljö, Ett rikt växt och djurliv och Ingen
övergödning.
Det finns goda utsikter att nå delmålen om
skydd och restaurering avseende naturmiljöer. Dock ligger arbetet i princip still när
det gäller kulturmiljöer.
Det nationella miljökvalitetsmålet är väl
inarbetat i regionala delmål om skydd och
restaurering av värdefulla vattenmiljöer på
objektsnivå, men mindre införlivat i regionala delmål i fråga om landskapsekologiskt
perspektiv och naturlig vattenhushållande
förmåga samt värnandet om friluftsliv.
I delmålet om fiskefria områden finns en
motsättning mot friluftslivet.
Utvecklingsriktningen för tillståndet i miljön är sammantaget negativ. Sammanfattningsvis bedöms det nationella miljökvalitetsmålet inte kunna nås till 2020, om inte
genomgripande nya strategier införs.
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Miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning bland annat innebära
följande:
• Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska
förutsättningarna för biologisk mångfald.
• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan
hota biologisk mångfald introduceras inte.
• Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och
kulturupplevelser samt bad och friluftsliv värnas och utvecklas
hänsynsfullt och långsiktigt.
• Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av
sjöar och vattendrag kan fortleva i livskraftiga bestånd.
• Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som använder
vattnet som resurs kan fortsätta att brukas.
• I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag är
naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna och i vattendrag som påverkas av reglering är vattenflöden så långt möjligt
anpassade med hänsyn till biologisk mångfald.
• Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för hotade,
sällsynta eller hänsynskrävande arter samt för naturligt förekommande biotoper med bevarandevärden.
• Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom
sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga
populationer säkras.
• Sjöar och vattendrag har God ytvattenstatus med avseende på
artsammansättning och kemiska och fysikaliska förhållanden
enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
• Utsättning av genmodifierad fisk äger inte rum.
• Biologisk mångfald återskapas och bevaras i sjöar och vattendrag.

Levande sjöar och vattendrag
1. Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram
åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast
år 2010 ska minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt
skydd och fördelas jämnt mellan de fem vattendistrikten. Minst 15 fiskefria
områden ska finnas i varje vattendistrikt. (N)
Länsstyrelsen har identifierat ett 60-tal värdefulla naturmiljöer i och i
anslutning till sjöar och vattendrag. Tolv av dessa naturmiljöer bedöms
vara nationellt värdefulla och sju nationellt särskilt värdefulla. De särskilt
värdefulla områdena ligger kring sjöarna Möckeln och Åsnen med tillflöden. Två områden har utpekats som särskilt värdefulla för kulturmiljön och
sju områden för fisket. Sjöar och vattendrag ingår dock ibland i redan skyddade områden men få är avsatta för att skydda natur- eller kulturvärden i
vatten.
För att förbättra kunskapen om länets värdefulla vatten har Länsstyrelsen
under perioden 2005–2009 genomfört inventeringar i värdefulla områden,
vilket innebär att det nu finns inventeringsrapporter med förslag till skötselåtgärder i några av dessa områden. Målet är att besluta om långsiktigt
skydd av något av dessa områden under 2010.

Bilden visar en provtappning i Mörrumsåns tidigare
huvudfåra. Åfåran är sedan kraftverket vid Granö
anlades torrlagd för det mesta. Målet är att kunna
återställa den som lek- och uppväxtområde för lax och
öring som ska kunna vandra längre upp i Mörrumsån.
Foto: Olof Lessmark.

Vad det gäller skydd av kulturmiljöer i och i anslutning till sjöar och vattendrag saknas resurser för att driva arbetet framåt.
Arbetet med att införa fiskefria områden (d.v.s. vattenområden med
förbud att fiska) har inte prioriteras på grund av otydlighet i uppdragets
utformning och bristande resurser. En inventering av intresset att avsätta
fiskefria områden har genomförts bland länets fiskevårdsområdesföreningar och större fiskevattenägare. Endast ett fåtal svarade och av dem var
inte någon positiv till att avsätta fiskefria områden.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

tar prover i sjöar och vattendrag för att
följa tillståndet i miljön med avseende
på försurning, övergödning, miljögifter
och biologisk mångfald

1.1 Senast år 2010 ska 50 % av de skyddsvärda kvarnarna och sågarna ha
bevarats. (R)

•

inventerar limniskt värdefulla områden

•

inventerar kulturmiljöer

Vid den inventering som gjordes 1999 fanns ungefär 210 vattendrivna
kvarnar och sågar kvar, belägna på 157 platser i länet. Drygt hälften av
anläggningarna var välbevarade och innehöll åtminstone delar av sin
kvarn- och sågutrustning. Ett 30-tal av dem fungerar fortfarande.

•

skyddar värdefulla vatten och kulturmiljöer

•

kan lämna bidrag till merkostnader vid
restaurering av kulturbyggnader

•

fastställer vattenskyddsområden för
ytvattentäkter

•

stöttar kommunerna genom att
tillhandahålla planeringsunderlag för
vattenförsörjningen

•

förordnar fisketillsynsmän.

Målet var varken uppnått 2005 (målår) eller 2010.

Restaureringsinsatser för att bevara skyddsvärda kvarnar och sågar mera
långsiktigt har utförts på ett tiotal kvarnar och sågar. Den här typen av små
överloppsbyggnader prioriteras alltid, om ansökan om byggnadsvårdsbidrag kommer in till Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Målet har inte nåtts inom den utsatta tidsramen.
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Levande sjöar och vattendrag
1.2 Senast år 2010 har 50 % av de kvarnar och sågar som har ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde liksom de kvarnar och sågar som fått
statliga bidrag för renovering fått ett långsiktigt skydd. (R)
Vid den inventering som gjordes 1999 fanns ungefär 210 vattendrivna
kvarnar och sågar kvar. Cirka 130 sågar och kvarnar bedömdes vid inventeringen ha ett stort kulturhistoriskt värde. Av dessa var det elva stycken
som hade ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Omkring tio kvarnar
i länet har fått statliga bidrag vid renovering och/eller har dokumenterats.
Ingen av länets kvarnar eller sågar är långsiktigt skyddade, till exempel
som byggnadsminne.
Målet har inte nåtts inom den utsatta tidsramen.
Forssträckan i Helgeå är ett av Kronobergs mest värdefulla vattendrag. Här finns många värdefulla arter
både på land och i vattnet. Foto: Johan Kling.

2. Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram
åtgärdsprogram för restaurering av Sveriges skyddsvärda vattendrag eller
sådana vattendrag som efter åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda. Senast till år 2010 ska minst 25 % av de värdefulla och potentiellt
skyddsvärda vattendragen ha restaurerats. (N)
Identifieringen är klar och en sammanställning finns över kända värdefulla
samt särskilt värdefulla områden. Vid sammanställningen har 19 områden
klassats som värdefulla och/eller särskilt värdefulla. I fem objekt har restaureringsåtgärder inletts. Målet har inte nåtts till 2010.
2.1 Senast år 2010 ska minst 25 % av de värdefulla vattendragsträckorna
ha restaurerats med avseende på natur och kulturmiljöer. (R)
I och i anslutning till länets sjöar och vattendrag finns många värdefulla
natur- och kulturmiljöer. Arbetet med att restaurera sjöar och vattendrag
är på väg framåt. Sedan 2006 har betydande restaureringar genomförts i
15–20 % av de värdefulla vattendragen. Om de planerade restaureringarna
genomförs, kommer närmare 30 % av de värdefulla vattendragen att ha
restaurerats i betydande mening, men det kommer samtidigt att finnas
kvar ett restaureringsbehov även i de vatten som har restaurerats. Varje
enskilt objekt som väljs ut måste bedömas individuellt och arbetet är ofta
tidskrävande och kostsamt. Detta gör att målet inte har nåtts till 2010, men
det finns förutsättningar att uppnå målet med ett par års fördröjning om
resurser avsätts.

En typisk delsträcka av Trässhults kanal med gott om
stora block. Foto: Johan Kling.
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Avseende restaurering av kulturmiljöer så är vissa av de värdefulla vattendragssträckorna, till exempel Blidingsholmsområdet, restaurerade och
vårdade. Ytterligare åtgärder är inte prioriterade.

Levande sjöar och vattendrag
2.2 Senast år 2010 har vattendomar omprövats för följande dammar, så att
nolltappning inte tillåts (R):
Mörrumsån: Madkroken/Lidboholm, Bergsjön
Alsterån: Älgasjön
Lagan: Ohs, Flårens södra utlopp.
Det finns inte resurser att prioritera dessa åtgärder. Arbetet fokuseras på
att återskapa fiskvandringsvägarna i Mörrumsån.
3. Senast år 2009 ska vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden
och skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas
för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar mer
än 10 m3 per dygn i genomsnitt. (N)
För att trygga den långsiktiga försörjningen av dricksvatten bildas vattenskyddsområden. I Kronobergs län finns drygt 10 allmänna ytvattentäkter.
Alla dessa vattentäkter omfattas av vattenskyddsområden, men endast
två är fastställda under de senaste 15 åren. De övriga vattenskyddsområdena behöver revideras mot bakgrund av att nya hot mot vattenkvaliteten
tillkommit. Revidering av några befintliga äldre vattenskyddsområden
pågår. Arbetet med vattenförsörjningsplaner beskrivs under det regionala
delmålet om Regional vattenresursplan. Målet är inte uppfyllt.

Trässhults kanal vid sjön Åsnens utlopp är ett mycket
bra exempel på ett område med goda geovetenskapliga naturvärden, rik tillgång på död ved och mycket
höga biologiska naturvärden både på land och i
vattnet. Foto: Johan Kling.

3.1 Senast år 2008 ska kommunerna och Länsstyrelsen ha fastställt en
regional vattenresursplan där alla allmänna befintliga vattenverk samt
vattenförekomster som kan komma att användas för framtida dricksvattenproduktion uppmärksammas. (R)
Tillgången till vattentäkter med god kvalitet för samhällets försörjning är
en hörnsten i samhällsplaneringen. Det är viktigt att det finns ett aktuellt
underlag för vattenbehovet och en aktuell planering för att säkerställa den
framtida tillgången på dricksvatten i länet. Ingen av länets kommuner har
redovisat resultat av vatteninventeringar och planer för samhällets långsiktiga behov utöver de uppgifter som kan finnas i kommunernas översiktsplaner.
I en vattenresursplan beskrivs behovet av tillgång till dricksvatten. De ytvatten som är av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning i länet
pekas ut. Detta underlättar arbetet med ett långsiktigt skydd mot exploatering av sjöar och vattendrag. Skyddet ska bidra till att dricksvattnet ska
uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet enligt de
nationella delmålen. En regional vattenförsörjningsplan har tagits fram i
samarbete mellan länets kommuner och Länsstyrelsen under 2008–2010.
Målet är nått när den är fastställd, vilket kommer att ske under år 2011.

Vatten från Stora Hensjön rinner genom röret i mitten
ut i dammen, och ner genom en ås för att beredas till
kommunalt dricksvatten. Foto: Monica Andersson.
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Levande sjöar och vattendrag
4. Senast år 2005 ska utsättning av djur och växter som lever i vatten ske
på sådant sätt att biologisk mångfald inte påverkas negativt. (N)
Målåret har passerats, delmålet var inte uppnått vid målåret.

Mal (Silurus glanis). Foto: Theodor Samuelsson.

5. Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade
arter och fiskstammar som har behov av riktade åtgärder. (N)
Länsstyrelsen bedömer att de vattenlevande hotade arter och fiskstammar i länet som har behov av riktade åtgärder är fisken mal, hårklomossa,
örterna skaftslamkrypa och klockgentiana, svampen strandjordtunga,
utter, tjockskalig målarmussla samt flodkräfta. Fiskeriverket fastställde ett
åtgärdsprogram för mal år 1998. Omarbete av åtgärdsprogrammet pågår.
En utvärdering av de åtgärder som gjorts inom ramen för åtgärdsprogrammet för hårklomossa ska göras under 2010. Därefter görs en bedömning
av om programmet bör förlängas. Länsstyrelsen har tagit fram underlag
till åtgärdsprogram för skaftslamkrypa. Inventering av utter kommer att
göras gemensamt av nio län i södra Sverige under 2013 och 2014 för att
identifiera de vattendrag där utter förekommer och där det finns behov av
att bygga utterpassager. De åtgärder som gjorts inom ramen för åtgärdsprogrammet för tjockskalig målarmussla ska utvärderas under 2010. Ett
uppdaterat åtgärdsprogram för flodkräfta har fastställts.
Målet var inte uppnått vid målåret och har inte uppnåtts hittills, eftersom
alla åtgärdsprogram som behövs inte är fastställda ännu.
5.1 Hoten avvärjs mot följande arter, med exempel på möjliga åtgärder (R):

• Mal – skydd av lekplatser i rinnande vatten i Möckelnområdet.
• Öring – skydda och stärka bestånd genom att undanröja vandringsÖring (Salmo trutta). Foto: Theodor Samuelsson.

•
•

hinder och säkerställa minimivattenföring samt genomföra biotopvård
på lek- och uppväxtplatser.
Sik och siklöja – Säkerställa fortlevnad genom att stoppa trenden till
ökande humushalter i sjöar och på sikt minska halterna.
Flodkräfta – bevaras i de vatten där den nu finns kvar.

Återintroduktion av tidigare försvunna arter i länet:
• Lax och havsvandrande öring kan år 2010 vandra upp från Östersjön
till Åsnen (d.v.s. återställningsåtgärder har genomförts).

Sik (Coregonus sp.). Foto: Theodor Samuelsson.
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Länsstyrelsen följer utvecklingen av malpopulationen och bevakar att inga
ingrepp görs som kan hota malen. För öringen undanröjs vandringshinder
och restaureras biotoper. För lax och havsvandrande öring pågår arbete för
att dessa arter ska kunna vandra in i Kronobergs län i Mörrumsån, men det
har inte kunnat nås till 2010. De juridiska processerna har tagit längre tid
än beräknat, och är inte avslutad. Därefter kommer det praktiska genomförandet att ta tid. Det är mer realistiskt att målet nås till 2015.

Levande sjöar och vattendrag

Den tjockskaliga målarmusslan,
Unio crassus, är den mest sällsynta
av de stora arterna sötvattenmusslor i Sverige. Hot mot tjockskalig
målarmussla kan vara försurning,
övergödning samt fysiska förändringar av artens livsmiljö som rensning och reglering av vattendragen.
Arten förekommer främst i rinnande
vatten, i huvudsak på sand- och
grusbotten. De små ungmusslorna
lever under flera år nedgrävda i
bottensedimentet. Detta stadium i
musslans utveckling och dess ekologi är mycket dåligt kända. Musslorna kan uppnå den höga åldern
av 50 år, och skalen är därigenom
viktiga miljökemiska ”arkiv”.
Källa: www.artdatabanken.se.
Foto: Åsa Fredriksson.
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Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö
för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Foto: Malin Bendz-Hellgren.

Miljömålet bedöms kunna uppnås
2020 om extra resurser kan sättas
in så att arbete med skydd av vattentäkter kan intensifieras. Bedömningen
överensstämmer med den på nationell
nivå.
Länet har god tillgång till grundvatten av
god kvalitet. Att grusåsar används allt mindre till grustäkter är positivt för miljömålet.
Ungefär 30 % av vattentäkterna i länet saknar vattenskyddsområden. Skyddsområden
för vattentäkter behöver därför fastställas
i länet.
Man kan inte se någon tydlig utvecklingsriktning för tillståndet i miljön. Målet är
möjligt att nå inom tidsramen om ytterligare åtgärder genomförs. Grundvatten påverkat av exempelvis jordbruk, förorenade
områden och försurning kommer troligen
att vara påverkat även efter år 2020, eftersom grundvatten har lång omsättningstid.
44

Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bland annat
följande:
• Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga
aktiviteter som markanvändning, uttag av naturgrus, tillförsel av
föroreningar m.m.
• Det utläckande grundvattnets kvalitet är sådant att det bidrar till
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
• Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker inte grundvattennivån så att tillgång och kvalitet äventyras.
• Grundvattnet har så låga halter av föroreningar orsakade av
mänsklig verksamhet att dess kvalitet uppfyller kraven för god
dricksvattenkvalitet enligt gällande svenska normer för dricksvatten och kraven på God grundvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv
för vatten (2000/60/EG).
1. Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och
framtida vattenförsörjning ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot
exploatering som begränsar användningen av vattnet. (N)
I Kronobergs län finns cirka 70 allmänna kommunala vattentäkter varav
cirka 60 är grundvattentäkter. Av grundvattentäkterna har drygt 40 vattenskyddsområde. Endast fyra har fastställts under den senaste 15-årsperioden. Äldre skyddsområden behöver revideras, då nya hot mot vattenkvaliteten kan ha uppkommit. Nya vattenskyddsområden behöver inrättas för
de vattentäkter som saknar sådant.
Under 2009 infördes en ny bestämmelse i miljöbalken som säger att det
inte får lämnas tillstånd till täkt av grus om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning och täkten
kan medföra en försämrad vattenförsörjning. I Kronobergs län saknas det
bra geologiskt underlag om vilka geologiska formationer som är mest
skyddsvärda och dessa formationers totala utbredning, men uttaget av
naturgrus har ändå minskat betydligt under de senaste åren.
Målet har inte nåtts inom den utsatta tidsramen.

Grundvatten av god kvalitet
2. Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra
sådana ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för
vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande
ekosystem. (N)
Byggen av vägar och hus liksom bevattning inom jordbruket påverkar
grundvattennivån. I vårt län är dock jordbrukets påverkan mindre än i andra mer jordbruksintensiva regioner, varför målet anses vara nått.
3. Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett att användas 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 avseende på
föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet. (N)
De flesta vattentäkter i länet har god kvalitet. Om en vattentäkt skulle
förorenas, kan det ta årtionden eller mer innan föroreningen försvunnit.
Endast enstaka vattentäkter i länet når inte upp till god kvalitet.
Grundvattentäkterna måste skyddas från föroreningar. Det gör kommunen
eller Länsstyrelsen genom att inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter mot användning av förorenande ämnen.
Det är möjligt att nå målet, om ytterligare åtgärder sätts in.
3.1 Senast vid utgången av år 2008 ska kommunerna och Länsstyrelsen i
Kronobergs län ha fastställt en regional vattenresursplan där alla allmänna
befintliga vattenverk samt vattenförekomster som kan komma att användas för framtida dricksvattenproduktion uppmärksammas. (R)
Tillgången på vattentäkter med god kvalitet för samhällets försörjning är
en hörnsten i samhällsplaneringen. Därför behövs ett aktuellt underlag
för vattenbehovet och en aktuell planering för att säkerställa den framtida
tillgången på dricksvatten i länet.

Kur över en vattentäktsbrunn i en ås.
Foto: Birgitta Sundholm.
80 % av kronobergarna har kommunalt dricksvatten, jämfört med 86 % av Sveriges övriga
befolkning. Övriga har antingen grävd brunn (11 %
i länet, jämfört med 4 % av Sveriges övriga befolkning) eller borrad brunn (8 % både i länet och i
övriga befolkningen). Den som har en egen brunn
är själv ansvarig för att vattnets kvalitet är god. Vid
de analyser som gjordes 2007 visade det sig, att
20 % av de som hade grävda brunnar hade otjänligt vatten. Källa: Miljö och Hälsa 2009, Rapport
från Skåne, Blekinge, Halland och Kronobergs län.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

övervakar vattnets kvalitet

•

I en vattenresursplan beskrivs behovet av tillgång på dricksvatten och de
grundvattenförande geologiska formationer som är av vikt för nuvarande
och framtida vattenförsörjning i länet kan pekas ut. Detta underlättar
arbetet med ett långsiktigt skydd mot exploatering av dessa geologiska
formationer.

stöttar kommunerna i planeringen så
att grundvattnet skyddas genom att ta
fram vattenförsörjningsplan

•

följer trender genom regelbunden provtagning i vattentäkter

•

En vattenförsörjningsplan har tagits fram i samarbete mellan Länsstyrelsen
och kommunerna i länet under åren 2008–2010. Målet är nått när den är
fastställd, vilket kommer att ske under år 2011.

inrättar och utövar tillsyn av vissa vattenskyddsområden

•

stöder kommunerna vid framtagning av
beredskapsplan

•

bevakar att inte tillstånd till täkt av
naturgrus lämnas som kan påverka värdefulla grundvattenförande geologiska
formationer.
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Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion
i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.

Ett av de större kärren i Tängsjö fly. Här finns en artrik
moss- och kärlväxtflora. Foto: Annika Smålander.

Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• I hela landet finns våtmarker av varierande slag, med bevarad
biologisk mångfald och bevarade kulturhistoriska värden.
• Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom
sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga
populationer säkras.
• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan
hota eller utarma den biologiska mångfalden introduceras inte.
• Torvbrytning sker inte på platser med höga natur- eller kulturvärden eller på ett sådant sätt att det leder till stora negativa
effekter på den biologiska mångfalden.
• Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter,
vägbyggen och annan exploatering.
• Våtmarkernas värde för friluftsliv värnas.
1. En nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar
ska tas fram senast till år 2005. (N)
Delmålet uppnåddes i december 2005, då Naturvårdsverket tillsammans
med Skogsstyrelsen, Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet fastställde
Nationell strategi för Myllrande våtmarker.
1.1. Sumpskogsinventeringen kompletteras genom att beskrivningar och
naturvärdesklassning av områdena görs. (R)

Fler myrar måste skyddas och fler
våtmarker anläggas, samtidigt som
torvtäkterna begränsas för att
trygga de ekosystemtjänster som våtmarker bidrar till som t.ex. rent vatten och
kvävereducering. En förståelse för våtmarkernas betydelse är viktigt för ett hållbart
nyttjande.
De resurser som länet har för ovan nämnda
handläggning räcker inte. Målet kommer
inte att nås till 2010.
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Arbetet har inte påbörjats och inga speciella resurser finns avsatta.
Målet kommer inte att nås inom tidsramen.
2. Samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige ska ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. (N)
2.1. Samtliga våtmarker i Kronobergs län som ingår i ”Myrskyddsplan för
Sverige” ska ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. (R)
I myrskyddsplanen redovisas några av de mest hydrologiskt ostörda myrarna som finns i länet. Det gör att de har god vattenhushållande funktion
och stor betydelse för växt- och djurlivet, framförallt för de fåglar som är
beroende av naturtyper som öppna mossar och kärr.

Myllrande våtmarker
Många av områdena i myrskyddsplanen saknar ett långsiktigt skydd. Endast 16 av 25 objekt i den ursprungliga myrskyddsplanen har idag formellt
skydd som naturreservat. Efter att planen har reviderats återstår ytterligare åtta objekt för att klara miljömålet till 2010. Det finns ingen möjlighet
att skydda alla områden i planen till utgången av år 2010. Arbetet med att
skydda och restaurera våtmarker är på rätt väg men går för långsamt, vilket
gör att miljömålet inte har nåtts till 2010.
3. Senast år 2006 ska inte skogsbilvägar byggas över våtmarker med höga
natur- eller kulturvärden eller på annat sätt byggas så att dessa våtmarker
påverkas negativt. (N)
Miljömålsrådets nationella bedömning är att målet inte har nåtts. Tillskottet av nya skogsbilvägar har varit cirka 1 700 kilometer per år under 2000talet i hela Sverige. Bedömningen är att en del av dessa fortfarande byggs
över värdefulla våtmarker.
4. I odlingslandskapet ska minst 12 000 ha våtmarker och småvatten anläggas eller återställas fram till år 2010. (N)

Stocksmyr, som ingår i myrskyddsplanen, består av
barrskog och myrar. I området finns stora orörda
områden med myrmosaiker, sumpskogar med naturskogskaraktär, öppna myrar och högmossar. Här finns
de blöta och trädlösa Stocksmyr och Källekulla mad,
och de två orörda högmossarna Stora fly och Breda
fly. Dessa områden har en i stort sett ostörd hydrologi
vilket är mycket ovanligt i länet. Foto: Ellen Flygare.

4.1. I odlingslandskapet i Kronobergs län ska minst 250 ha våtmarker och
småvatten anläggas eller återställas fram till år 2010. (R)
Anläggning av större våtmarker förhindras av att många som äger mark
gemensamt har svårt att komma överens, samt att gamla vattendomar
(markavvattnings- och invallningsföretag) är kostsamma att upplösa.
Inom miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer ingår småvatten som
landskapselement om de ligger på eller i anslutning till åkermark och har
kommit till före 1940. Syftet är att bevara och synliggöra kulturhistoriskt
värdefulla miljöer med spår av äldre markanvändning. Samtidigt bevaras
biologiskt rika småbiotoper och livsmiljöer i anslutning till åkermark.
Det skulle behövas mer resurser för att uppmuntra till bra anläggningar,
rätt placering i landskapet och för handläggning av stödansökningar. Cirka
137 ha våtmark har anlagts i odlingslandskapet till och med 2009.
Under hösten 2010 gjordes en informationssatsning, vilket har medfört att
nya anmälningar om anläggning av våtmarker har kommit in till Länsstyrelsen. Detta är bra men räcker troligen inte för att målet ska kunna nås.
5. Åtgärdsprogram ska senast till år 2005 finnas och ha inletts för de
hotade arter som har behov av riktade åtgärder. (N)
De våtmarkslevande hotade arter i länet som har behov av riktade åtgärder är större vattensalamander, skaftslamkrypa, strandjordtunga och
klockgentiana. Större vattensalamander, strandjordtunga och klockgentiana har alla fastställda åtgärdsprogram. Länsstyrelsen har tagit fram ett

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

tar fram åtgärdsprogram för hotade
arter

•

skyddar myrar långsiktigt, t.ex. som
naturreservat

•

förvaltar och sköter redan bildade
reservat

•

samråder om vägar ska få byggas över
känsliga naturområden

•

genomför guidade turer till salamanderdammar

•

driver projekt för att återställa våtmarkerna till naturliga förhållanden

•

inom ramen för Life-projektet Life to
ad(d)mire sker uppföljning av fåglar
och vegetation.
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Myllrande våtmarker
förslag till program för skaftslamkrypa, men det har inte hunnit fastställas
av Naturvårdsverket ännu.
Då alla åtgärdsprogram som berör länet inte är fastställda, är målet ännu
inte uppnått. Målet uppnåddes inte inom tidsramen.
6. Senast 2008 ska Länsstyrelsen ta fram naturvårdsplaner, t.ex. av typen
LEKO, för Ramsar-områdena Åsnen-området och Tönnersjöheden-Årshultsmyren. (R)

Större vattensalamander, Triturus cristatus, minskar
snabbt i det moderna landskapet, framförallt på
grund av den snabba landskapsomställning som
förändrat våra kulturlandskap samt hur jord- och
skogsbruk bedrivits. Småvatten har fyllts igen eller påverkats av markavvattning och läckage av gödningsoch bekämpningsmedel. Landmiljöer har ställts om
till åkermark eller omsatts till produktivt skogsbruk
med barrträd i fokus. Större vattensalamander är en
åtgärdsprogramsart. Foto: Pål Merlenius.

Mossnycklar (Dactylorhiza sphagnicola) i Gölsjömyren.
Foto: Annika Smålander.
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Ramsarområden har stor ekologisk betydelse, främst för fåglar. Inventeringar av fåglar har genomförts i Åsnen under 2009 och naturreservatet
Årshultsmyren som är en del av Tönnersjöheden-Årshultsmyren. Resultatet
ska, tillsammans med annat underlagsmaterial, användas för att ta fram
planer för områdena. Målet är inte nått.
7. Våtmarker och småvatten anläggs eller återställs i skogslandskapet i Kronobergs län, så att den biologiska mångfalden ökar och utflödet av humus
och näringsämnen till vattendragen minskar. (R)
Det är svårt att avgöra hur många mindre småvatten som anläggs i skogslandskapet, då åtgärden endast är anmälningspliktig (vilket innebär att
markägaren ska samråda med Länsstyrelsen enligt miljöbalken kap. 12 § 6)
och ingen uppföljning av de anmälda objekten görs, varken av areal eller
kvalitet. Dock har en våtmark i länet restaurerats med finansiering från
Skogsstyrelsen genom NOKÅS (Stöd till Natur- och kulturmiljövårdsåtgärder i Skogen).

Naturreservatet Singelstorps fly. Foto: Elisabet Ardö.

Myllrande våtmarker

Projektet Life to ad(d)mire ska förbättra tillståndet på våra myrar
2010–2015

Kantzon av Årshultsmyrens högmosse med kraftig
igenväxning av tall. Igenväxningen ska tas bort.
Foto: Annika Smålander.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har tillsammans med sex andra länsstyrelser beviljats EU-medel för att under sex år genomföra LIFE-projektet Life
to ad(d)mire. Syftet är att återställa dikade myrar och andra våtmarker. En
återställning till naturliga grundvattennivåer och borttagande av igenväxningsvegetation kommer att gynna fåglar och andra arter som hör till våra
myrar. EU bidrar med cirka 35 miljoner kronor och lika mycket kommer
från Naturvårdsverket och Länsstyrelserna, så sammanlagt satsas cirka
70 miljoner kronor på myrarna.
Bakgrunden till projektet är att det på flera håll i Sverige pågår en kraftig
igenväxning av landets myrar. Orsakerna till igenväxningen kan vara många,
dels hydrologiska förändringar såsom utdikning, sjösänkning och vägbyggen, men även andra orsaker såsom kvävenedfall, klimataspekter m.m.
En myr har en naturlig långsam igenväxning, men denna igenväxning
går idag snabbare på många myrar, vilket inte gynnar naturvärdena på
myrarna. Fågelarter som behöver öppna myrar, t.ex. orre, ljungpipare m.fl
påverkas negativt av igenväxningen. Markvegetationen förändras, produktionen av torv minskar genom att tillväxten av vitmossan avstannar och
gräs, buskar och träd tar över. När igenväxningen väl börjat, tillförs marken
ytterligare syre och torvbildningen avstannar ytterligare.
Fem områden är aktuella i Kronobergs län: Årshultsmyren, Flymossen
(Hästasjömyren), Horsnäsamossen (samtliga tre i Ljungby kommun),
Taglamyren (Alvesta kommun) och Tängsjö fly (Uppvidinge kommun). Ett
antal olika åtgärder planeras såsom igenläggning av diken, borttagande av
igenväxningsvegetation, återställning av torvtäkt och restaurering av en
fuktäng med klockgentiana. Genomförda åtgärder ska utvärderas genom
uppföljning av fågelliv, vegetation och hydrologi. I projektet ingår även
åtgärder för friluftslivet såsom anläggande av fågeltorn och vandringsleder,
som ska göra några områden mer tillgängliga för besökare.

Högmosse med begynnande igenväxning gynnar inte
fågellivet. Dikena ska täppas till eller läggas igen och
igenväxningsvegetationen ska tas bort.
Foto: Annika Smålander.

Spången gör att myren blir lättare att gå på för besökare, samtidigt som som slitaget på vegetationen
minskar. Foto: Börne Thorstensson.
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Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.
Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås
inom en generation.

Skog i naturreservatet Hedasjön. Foto: Åsa Rehndell.

Utvecklingsriktningen för tillståndet i skogsmiljön är sammantaget
svagt positiv.
Inom delmålet förstärkt biologisk mångfald
visar flera indikatorer, som exempelvis
äldre lövrik skog och död ved, en utveckling i rätt riktning.
Skadenivån på skogliga fornlämningar och
kulturlämningar är fortfarande oacceptabelt hög. Hänsynen till naturvärden i samband med föryngringsavverkning är fortsatt
bristfällig.
Överenskommelser om att bilda naturreservat på statlig mark och en stor areal
frivilliga avsättningar bidrar till bättre
förutsättningar för att nå delmålet om
långsiktigt skydd av skogsmark. Men det
krävs ökade anslag för att delmålet om
formellt skydd ska uppnås. Det är också
långt kvar till arealmålen för biotopskydd
och naturvårdsavtal.
50

Miljökvalitetsmålet Levande skogar bör i ett generationsperspektiv
enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras.
• Skogsekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls.
• Naturlig föryngring används på för metoden lämpliga marker.
• Skogarnas naturliga hydrologi värnas.
• Brändernas påverkan på skogarna bibehålls.
• Skötselkrävande skogar med höga natur- och kulturmiljövärden
vårdas så att värdena bevaras och förstärks.
• Skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation i trädslagssammansättning värnas.
• Kulturminnen och kulturmiljöer värnas.
• Skogens betydelse för naturupplevelser och friluftsliv tas till vara
så att den bidrar till god folkhälsa.
• Hotade arter och naturtyper skyddas.
• Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser och livskraftiga bestånd.
• Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina
naturliga utbredningsområden, så att livskraftiga populationer
säkras.
• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan
hota den biologiska mångfalden introduceras inte.

Linnea, Linnaea borealis,
Smålands landskapsblomma. Linnean växer
oftast i barrskog.
Foto: Christina Jonasson.

Levande skogar
Långsiktigt skydd av skogsmark
1. Ytterligare 900 000 hektar skyddsvärd skogsmark ska undantas från
skogsproduktion till år 2010. (N)
1.1 År 2010 finns i Kronobergs län totalt 40 900 hektar skyddsvärd skogsmark som är undantagen från skogsproduktion. Med undantagen från
skogsproduktion menas att åtgärder i dessa skogar enbart görs för att
bevara eller förstärka den biologiska mångfalden. (R)
Den areal produktiv skogsmark som är undantagen år 2010 utgörs av:
• 26 000 hektar som frivilligt skyddat
• 14 900 hektar som naturreservat, naturvårdsavtal eller biotopskydd,
varav
– 7 950 hektar som ytterligare naturreservat efter 1999
– 2 650 hektar som ytterligare biotopskyddsområden eller naturvårdsavtal efter 1999
I Kronobergs län har hittills 9 700 hektar skog skyddats eller avsatts för att
skyddas som naturreservat, varav 5 750 hektar under perioden 1999–
2010. Ett betydande arealbidrag är de 2 350 hektar skog som avsatts på
det statliga bolaget Sveaskogs mark. Skydd av lövskog prioriteras enligt den
nationella strategin för skydd av skog. I länet har hittills totalt 1 210 hektar
skog skyddats som biotopskydd och naturvårdsavtal, varav 1 125 hektar
under perioden 1999–2010, vilket innebär en måluppfyllelse med 42 %.
Totalt har alltså 10 910 hektar skyddats som eller avsatts för att skyddas
som naturreservat, biotopskydd eller naturvårdsavtal, jämfört med målet
om 14 900 hektar. Detta innebär, att när all avsatt mark fått ett formellt
skydd, kommer målet att vara nått till 73 %.
De frivilliga avsättningarna utgör en stor del av arealmålet. Resultat från
Skogsstyrelsens inventeringar 2008 tyder på att det nationellt sett finns tillräckligt mycket mark sparad som frivillig avsättning. I Kronobergs län finns
dock ännu inte tillräcklig information om kvaliteten på och omfattningen
av de frivilliga avsättningarna, men Skogsstyrelsens bedömning är att länet
når sin andel.
De ökade avsättningarna och de många nya naturreservaten har bidragit
till att länets långsiktiga skydd av skogsmark ökat, men med nuvarande
takt är det omöjligt att nå det regionala delmålet. Under det senaste året
har även anslag för ersättningar till markägare varit begränsande.
Resurserna (både för handläggning och för ersättning till markägare)
skulle behöva öka markant för att återstående målareal ska kunna nås.
Målet har inte nåtts.

Boklöv i höstfärger i naturreservatet Norrnäs udde.
Foto: Elin Åkelius.

Det här gör Skogsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

avtalar om naturvårdsavtal, beslutar om
biotopskyddsområden

•

inventerar länets skogar, utbildar markägare och entreprenörer, tar fram litteratur och ger råd om naturhänsyn

•

granskar anmälningar om avverkning,
bevakar att inte skogens kulturlämningar förstörs vid skogsbruk samt utövar
tillsyn enligt Skogsvårdslagen och delar
av Miljöbalken

•

beviljar bidrag till föryngring och skötsel
av lövträd och ger hjälp vid avverkning i
ädellövskog

•

förvaltar länets naturreservat.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

bildar naturreservat och avtalar om
naturvårdsavtal

•

tar fram åtgärdsprogram för hotade
arter

•

samråder med Skogsstyrelsen inför
avverkningar i områden med höga
naturvärden.
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Förändring i andel hård död ved, %

Förstärkt biologisk mångfald
2. Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal skog ska bevaras och förstärkas till år 2010 på följande sätt (N):

• Mängden hård död ved ska öka med minst 40 % i hela landet och med
•
•
•

Förändring i andel äldre lövrik skog, %

avsevärt mer i områden där den biologiska mångfalden är särskilt
hotad.
Arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 10 %.
Arealen gammal skog ska öka med minst 5 %.
Arealen mark föryngrad med lövskog ska öka.

2.1 Målen för den förstärkta biologiska mångfalden gäller för skogsmark
exklusive skogsmark inom nationalparker, naturreservat, biotopskydd och
naturvårdsavtal. Med utgångspunkt från skogstillståndet 1998 gäller fram
till år 2010 (R):

• Mängden hård död ved ska öka med minst 40 %. Det innebär att det
•
•
•
•

Förändring i andel gammal skog, %

i genomsnitt ska finnas mer än tre skogskubikmeter hård död ved per
hektar.
arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 10 %.
arealen gammal skog ska öka med minst 5 %.
arealen mark föryngrad med lövskog ska öka.
antalet grova träd ska öka.

Skogsstyrelsen bedömer att målet om hård död ved med stor sannolikhet
har nåtts till år 2010. En uppskattning byggd på inventeringar (Riksskogstaxeringen) utförda av Sveriges Lantbruksuniversitet antyder att målet
troligen var uppfyllt redan under första halvan av detta decennium. Stormarna Gudrun och Per har bidragit till att mängden kvarliggande hård död
ved ökat ytterligare, men om mycket hård död ved tas ut som energived
kan det betyda att målet inte längre nås.
Utsikterna är goda att nå det regionala miljömålet äldre lövrik skog. Uppskattningen är byggd på inventeringar till och med år 2008 som visar att
arealerna ökar. Trenden är likartad på nationell nivå. Orsaken är i första
hand att skogsägare avstår från att avverka äldre lövrik skog. Vid gallring
i blandbestånd sker dessutom numera ett lägre uttag av lövträd.
Möjligheterna att uppnå det regionala miljömålet för gammal skog är
goda. Statistik från Riksskogstaxeringen visar på en positiv trend även om
den inte är statistiskt säkerställd.
Genomförda inventeringar visar att det regionala miljömålet för mark föryngrad med lövskog troligen kommer att uppnås med god marginal.
Tabellerna t.v. - Data från miljömålsportalen, www.miljomal.se,
indikatorerna Hård död ved, Äldre lövrik skog och Gammal skog.
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Ett ståndortsanpassat skogsbruk, där valet av trädslag anpassas efter de
naturgivna förutsättningarna, innebär en hög andel lövträdsföryngringar
på friska och fuktiga marker. Dessutom har återväxtstöden efter stormen
2005 bidragit till att arealen planterade lövträdsföryngringar har ökat.
Av återväxtstöden har cirka 2 800 hektar hägnats och föryngrats med lövträd. Även stöden i Landsbygdsprogrammet förbättrar möjligheterna att
nå målet.
Förändringen av antalet grova träd i Kronobergs län är osäker på grund
av bristfälligt faktaunderlag. I hela Götaland tycks antalet grova träd vara
oförändrat sedan år 1998. Arbetet med områdesskydd borde öka möjligheterna att nå det regionala miljömålet.
Skydd för kulturmiljöer
3. Skogsmarken ska brukas på sådant sätt att fornlämningar inte skadas
och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast år 2010. (N)

Vid stubbrytning blir det inte mycket kvar av den fossila åkern. Fornlämningen är förstörd för all framtid.
Foto: Magnus Reuterdahl.

Kronobergs län har ett omfattande skogsbruk och hör dessutom till de
län som har flest registrerade fornlämningar i landet. Merparten av dessa
fornlämningar finns i skogsmark.
Alla kända fornlämningar kan sökas fram på internet genom Fornsök på
Riksantikvarieämbetets hemsida, www.raa.se.
I Kronobergs län har såväl de traditionella fornlämningarna, exempelvis gravrösen, högar, milstenar, som den fossila åkermarken status som
fornlämning. Områdena med fossil åkermark, så kallade röjningsröseområden, upptar väldigt stora ytor. Inventeringar visar att skador på fasta
fornlämningar och kända kulturlämningar i samband med skogliga åtgärder fortsatt är oacceptabelt höga. De största skadorna sker i samband med
markberedning. Brister i kunskap, planering och kommunikation är de
främsta orsakerna till att skador uppstår.
Skador på fornlämningar i skogen kan minskas genom god planering. Det
finns ett stort intresse från skogsbruket och markägarna för fornlämningarna i skogen och även för att utveckla mer skonsamma markberedningsmetoder. Men det är fortfarande svårt att nå ut med information om
fornlämningar till dem som arbetar med maskinerna i fält. Markägarna har
ett ansvar för att förmedla sin kunskap och det går inte att förlita sig på
äldre kartmaterial. Därför är det viktigt att även markägarna, som beställer
uppdrag av entreprenörer, är tydliga och tar sin del av ansvaret för att virkesproduktionen sker på ett sätt som överensstämmer med intentionerna
i såväl lagstiftning som miljökvalitetsmål.
Målet har inte nåtts inom den utsatta tidsramen.

En fångstgrop är en fornlämning som man måste vara
rädd om vid skogsbruk. Den är skyddad enligt kulturminneslagen. Foto: Lennart Swanström.

Tre gravar har körts sönder. Upplevelsevärdet är
förstört, men kan förmodligen repareras. Det vetenskapliga värdet är däremot förstört, eftersom de eventuella kvarlevor eller gravgåvor som fanns i graven
förmodligen är krossade. Foto: Lennart Swanström.
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Åtgärdsprogram för hotade arter
4. Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för hotade arter
som har behov av riktade åtgärder. (N)
4.1 Åtgärdsprogram ska finnas och ha inletts senast år 2007 för de hotade
arter som har behov av riktade åtgärder i Kronobergs län. (R)
Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter pågår på uppdrag av Naturvårdsverket.
Ett åtgärdsprogram innebär att det sammanställs en idébank av åtgärder
(till exempel bränning, bete med nötkreatur, slåtter) för varje art eller
artgrupp som, om de genomfördes, skulle förbättra möjligheterna för de
hotade arterna att finnas kvar i landskapet. I vissa fall görs en inventering
för att få bättre kunskap om var de hotade arterna finns. Åtgärdsprogrammet är ett underlag för åtgärder som gynnar arterna och för att komma
överens med markägarna om hur naturvärdena ska bevaras.

Multnande ved i naturreservatet Norrnäs udde.
Foto: Elin Åkelius.

Regelbunden bränning gynnar den biologiska mångfalden. Väster om Kosta brändes ett blivande naturreservatsområde år 2008. Foto: Per-Anders Persson.
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Kronobergs län har ansvar att ta fram åtgärdsprogram för svartoxe (skalbagge) och långhorningar i hassel och klen ek (sex skalbaggar: ekgrenbock,
brunsvart spegelbock, mindre ekbock, rödbent ögonbock, molnfläcksbock
och hasselbock). Åtgärdsprogrammet för svartoxe är fastställt.
Flera åtgärdsprogram för hotade växter och djur i skog har fastställts till
exempel barbastell (fladdermus), sex hotade bokskogsarter (igelkottstaggsvamp, bokporlav, röd ögonknäppare, rombjätteknäppare, gropig blombagge, bokblombock) och skirmossa. Åtgärdsprogrammet för skalbaggar
på äldre död tallved (raggbock, tallbarkbagge, gulfläckig praktbagge, hårig
blombock, stubbfuktbagge och skrovlig flatbagge) är inte fastställt än.

Naturreservatet Vitthults urskog. Foto: Louise Ellman Kareld.

Levande skogar
Ett omfattande åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet finns också, vilket lett till inventeringar av grova träd och mossor,
lavar och svampar på de grova träden.
Fler åtgärdsprogram bör tas fram för att förbättra möjligheterna för de
hotade arterna att finnas kvar i länet.

Igelkottstaggsvamp, Hericium erinaceus, är klassad som Akut hotad (CR) i den svenska rödlistan.
Igelkottstaggsvamp är en vedlevande taggsvamp. Den växer på stammar av ek och bok från skador
och stamsår både på klenare och grövre träd, ibland till och med inne i stamhåligheter. Fruktkroppen växer ut på hösten, blir rund och upp till 20 cm bred med 2–5 cm långa, nedlöpande taggar.
Från början är den vit, sedan gulnar den. Den finns på drygt tio lokaler i södra Sverige.
Foto: Per Ekerholm.
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Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden
och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Foto: Länsstyrelsen.

Delmålen om åker- och betesmarksareal, skogsbete och ängsfruktodlingar kan teoretiskt nås.
Övriga mål blir svåra att klara, även om
några inte har långt kvar.
Sammantaget bedöms målet omöjligt att
nå inom tidsramen, även om ytterligare
åtgärder genomförs. Utvecklingsriktningen
för tillståndet i odlingslandskapet är negativ.
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Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• Åkermarken har ett välbalanserat näringstillstånd, bra markstruktur och mullhalt samt så låg föroreningshalt att ekosystemens
funktioner och människors hälsa inte hotas.
• Odlingslandskapet brukas på ett sådant sätt att negativa miljöeffekter minimeras och den biologiska mångfalden gynnas.
• Jorden brukas på ett sådant sätt att markens långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls.
• Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande
inslag av småbiotoper och vattenmiljöer.
• Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som
uppkommit genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller
förbättras.
• Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden bevaras och utvecklas.
• Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och
bevaras.
• Odlingslandskapets icke-domesticerade växt- och djurarter har
sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda.
• Den genetiska variationen hos domesticerade djur och växter
bevaras. Kulturväxter bevaras så långt möjligt på sina historiska
platser.
• Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan
hota den biologiska mångfalden introduceras inte.

1. Senast år 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker bevaras och skötas
på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmark ska utökas
med minst 5 000 hektar och arealen hävdad betesmark av de mest hotade
typerna ska utökas med minst 13 000 hektar till år 2010. (N)
1.1 Länets åker- och betesmarksareal ska bibehållas i åtminstone
dagens utsträckning så att den år 2010 omfattar 30 000 hektar i skogsbygd
och 42 000 hektar i mellanbygd. (R)

Ett rikt odlingslandskap
Arealen åker och betesmark var knappt 70 000 hektar år 2009, fördelad på
drygt 32 500 hektar i skogsbygden och drygt 37 000 hektar i mellanbygden.
Åkerarealen har minskat under flera år. Det innebär att även arealen betesmark minskar, eftersom nedlagd åkermark ofta överförs till betesmark. För
den biologiska mångfalden är detta inte bra, eftersom artrikare naturbetesmarker ersätts av betydligt artfattigare före detta åkermark.
Det är osäkert vilken effekt gårdsstödets regler för betesmarker ska få på
utvecklingen. Den snäva tolkningen av hur många träd och hur mycket
buskar som får finnas i en betesmark kan innebära att arealen jordbruksmark i länet minskar.
Arealen i skogsbygden (med sina höga naturvärden) ser ut att nå målet om
30 000 hektar (se översta diagrammet till höger), om trenden håller i sig.
Det understa diagrammet visar tyvärr att målet inte nås i mellanbygden.
1.2 Länets ängar och naturbetesmarker ska bevaras och arealen bibehållas
i åtminstone dagens utsträckning i både skogsbygd och mellanbygd. Åtminstone 4 000 hektar ska år 2010 skötas och omfattas av EU-ersättningen
för marker med höga natur- och kulturhistoriska värden (tilläggsersättning)
eller motsvarande. (R)
År 2010 finns 260 hektar slåtterängar med miljöstödsåtagande i länet,
varav 201 hektar med högre ersättning. Samtidigt finns 20 016 hektar
betesmarker med miljöstödsåtagande, varav 3 562 hektar med den högre
ersättningen. Sammantaget har endast 3 763 hektar EU-stöd med den
högre ersättningen, vilket innebär att målet inte nås.
När det gäller marker med höga natur- och kulturvärden har det tidigare
sett ut som om målet skulle nås, men sedan 2007 har arealen minskat.
2006 fanns åtagande på 4 027 hektar mark med höga natur- och kulturvärden. En ännu högre areal hade då bedömts uppfylla kraven för den högre
ersättningen.
På grund av ändrade stödregler och framförallt hårdare bedömningar av tidigare regelverk om miljöstödsersättning, befarar Länsstyrelsen att arealen
mark med särskilda värden/tilläggsersättning kommer att minska ytterligare. Om hävden upphör på de marker som försvinner ur stödsystemet,
är det riktigt allvarligt. Stora informationsinsatser och mycket rådgivning
kring lämpliga åtgärder skulle behövas.
1.3 Länets slåtterängsareal som sköts och omfattas av EU-ersättningen för
marker med höga natur- och kulturhistoriska värden (tilläggsersättning)
eller motsvarande ska öka så att den år 2010 uppgår till 400 hektar, varav
minst 200 hektar på torr till frisk mark (hårdvall). (R)
Arealen slåtteräng i miljöstödet har ökat sakta, men ökningstakten av arealen med högre ersättning har stagnerat eller till och med minskat något! År

Skogs- och mellanbygd definieras i det här sammanhanget i enlighet med Jordbruksverkets geografiska
indelning i stödområde 5a resp. 5b.
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Arealmål 2010
Betesmarksarealen i mellanbygden minskar snabbare
än i skogsbygden. Om arealen i skogsbygden och
mellanbygden slås ihop, framgår att arealen åker och
bete i länet har varierat under perioden men ändå
minskat från 74 900 hektar 1999 till 69 800 hektar år
2009. Målet ser alltså ut att kunna nås i skogsbygden
men inte i mellanbygden.
Data från Jordbruksverkets lantbruksregister.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

genomför utbildning och rådgivning och
informerar om ekologisk produktion
genom landsbygdsprogrammet

•

granskar och kontrollerar ansökningar
åt jordbruksverket som betalar ut miljöersättningen till lantbrukaren

•

lämnar investeringsstöd bl.a. till dem
som vill bygga ut sina byggnader för
ekologisk djurhållning.

57

år

Ett rikt odlingslandskap
2010 finns 201 hektar slåtterängar med åtagande för särskilda värden eller
tilläggsersättning. Totalt omfattas drygt 260 hektar äng av miljöstödet.
Målet kommer inte att nås.
Yrkeskåren börjar bli till åren och nyrekryteringen är dålig. Att sköta en
slåtteräng kräver kunskap och tid, vilket är en bristvara. För att vända utvecklingen krävs det dessutom att ersättningen för skötsel av de värdefulla
hårdvallsängarna höjs ytterligare.
1.4 Länets skogsbetesareal ska bibehållas så den år 2010 uppgår till åtminstone 100 hektar. (R)

Allé i Tolg. Foto: Jonas Hedin.

Målet är uppfyllt eftersom det år 2010 finns 116 hektar skogsbete, även
om hävden i många fall är för svag och den biologiska kvaliteten i vissa
fall kan vara tveksam. Flertalet skogsbeten är ganska stora och det kan
räcka med att ett eller några få faller ifrån för att målnivån inte skall vara
uppfylld.
Stormarna år 2005 och 2007 har i vissa fall inneburit skador på områden,
men de har också bidragit till en högre kvalitet genom större luckighet och
variation. Riktade åtgärder om skötsel och struktur behövs.

Trakthyggesbruk innebär att skogen sköts så att
den får enhetliga bestånd. Då kan alla träd avverkas samtidigt och en större yta nyplanteras vid
samma tillfälle.

Förutsättningarna för att återskapa skogsbeten med hög kvalitet i Kronobergs län bedöms vara begränsad. Det har bedrivits skogsbete på stora
arealer för länge sedan, men produktionsskogsbruket med trakthyggesbruk (se faktaruta), dikning och gallring har haft stor genomslagskraft i Kronobergs län, vilket innebär att möjligheten att restaurera är begränsad. Vid
en prioritering av begränsade betesresurser är det troligt att det öppna till
halvöppna landskapet på inägomark prioriteras före skogsbete på utmark.
2. Mängden småbiotoper i odlingslandskapet ska bevaras i minst dagens
omfattning i hela landet. Senast år 2005 ska en strategi finnas för hur
mängden småbiotoper i slättbygden ska bevaras. (N)
2.1 Länets småbiotoper i odlingslandskapet ska bevaras i åtminstone
dagens omfattning. (R)

Allén vid Östrabo i Växjö. Foto: Karin Arnell.
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Målet är inte möjligt att följa upp. Det förutsätter kunskap om mängden
småbiotoper och att nya småbiotoper skapas. Småbiotoper försvinner hela
tiden främst genom exploateringar, till exempel samhällsutbyggnad samt
förändringar av vägar och annan infrastruktur. Många småbiotoper såsom
till exempel stenmurar och odlingsrösen med flera är skyddade enligt
lag (biotopskydd). Dispenser från biotopskyddet lämnas, även om det
är relativt sparsamt, och det är inte alltid det ställs krav på att ersätta de
borttagna småbiotoperna. Om jordbruksmark planteras eller växer igen,
försvinner småbiotoperna från odlingslandskapet. Nya ersättningsformer,
såsom återskapande av trägärdesgårdar, har tillkommit det senaste året,

Ett rikt odlingslandskap
vilket främjar antalet småbiotoper. Svårigheten är dock att bedöma hur
mycket som finns och hur mycket som försvinner eller tillkommer. I dagsläget är detta inte möjligt.
3. Mängden kulturbärande element som vårdas ska öka till år 2010 med
cirka 70 %. (N)
3.1 Minst 50 % av länets åkerareal ska år 2010 omfattas av EU-ersättningen
för bevarande av natur- och kulturmiljöer eller motsvarande ersättning. (R)
Enligt den senaste uppföljningen 2008 är knappt 22 % av åkerarealen med
i stödet, vilket är en minskning med 6 % från 2006. Utvecklingen har tidigare varit positiv och både linje- och punktelement som sköts har ökat till
år 2005. Ökningen har avstannat, trots att kvalifikationsgränsen har sänkts.
Vissa andra förändringar i stödformen gör dock att en höjning av arealen
inte är att förvänta. Tidsbristen hos markägaren är en springande punkt
och ersättningsnivån räcker oftast inte för att köpa tjänsten av en entreprenör. Målet kommer inte att nås.

En ängsfruktodling i Västerbotorp. Foto: Länsstyrelsen.

4. Senast år 2010 ska det nationella programmet för växtgenetiska resurser
vara utbyggt och det ska finnas ett tillräckligt antal individer för att långsiktigt säkerställa bevarandet av inhemska husdjursraser i Sverige. (N)
Det finns inga kända husdjursraser med ursprung i Småland eller i länet,
men det finns fem djurbesättningar i länet som drivs med stöd från Statens
Jordbruksverk (SJV) och från respektive lantrasförening. SJV och Centrum
för biologisk mångfald (CBM) driver flera forskningsprojekt inom Programmet för odlad mångfald (POM), www.pom.info, om hur växter bevaras.
4.1 Länets idag skötta ängsfruktodlingar ska bevaras i åtminstone dagens
omfattning så att de år 2010 omfattar kring 30 hektar och 3 000 beskurna
träd. Samtliga lokala fruktsorter i Urshultsområdet ska bevaras. (R)
Målet bedöms vara uppnått. Ängsfruktodlingarna är bra skötta i enligt med
de avtal som finns mellan markägarna och Länsstyrelsen. Avtalen omfattar
30 hektar och cirka 2 900 st beskurna träd. Genom skötselavtalen har bortfallet av lokala fruktsorter bromsats upp, t.ex. finns fortfarande Urshults
Kungsäpple kvar i Urshult. Eftersom det pågår ett generationsskifte bland
markägarna, är det angeläget att finna nya former för att kunna vidmakthålla skötseln. Även frågan om skydd av odlingarna i form av till exempel
kulturreservat bör övervägas. Ängsfruktodlingarna är unika i landet och
bidrar till bevarande av artrikedom och variation i landskapet.
Länsstyrelsen har inventerat lokala äppel-, päron-, plommon- och körsbärssorter i Urshultsbygden och givit ut en skrift om dessa sorter. Sorterna

Jungfrulin, Polygala vulgaris, trivs i slåtter- och betesmarker i södra och mellersta Sverige. Blommornas
färg kan variera från blå till rosa till vita.
Foto: Åsa Rehndell.
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Andelen ekologisk och certifierad produktion
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Andelen ekologisk och certifierad produktion

bevaras genom att de fortfarande odlas, vilket Länsstyrelsen uppmuntrar
genom att teckna avtal med enskilda odlare om ersättning för att fortsätta
sköta ängsfruktodlingarna.

20

5. Senast år 2006 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade
arter som har behov av riktade åtgärder. (N)

15

Länsstyrelsen i Kronobergs län har nationellt ansvar för ett åtgärdsprogram för Svampar i ängsmark. Programmet skickas till Naturvårdsverket
för fastställelse under 2010. Åtgärdsprogram för orangefläckig brunbagge,
långhorningar i hassel och klen ek samt för spindelörtskinnbagge håller på
att tas fram.
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Ekologisk produktion
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Certifierad areal

Målåret har passerats, delmålet var inte uppnått vid målåret, men arbetet
fortsätter.
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Målet är att vid utgången av år 2010 ska den certifierade ekologiskt odlade jordbruksmarken uppgå
till minst 20 % av landets jordbruksmark. I länet var
motsvarande andel år 2009 knappt 10 %. Uppgifterna
om certifierad areal kommer från Jordbruksverket.

6. Senast år 2005 ska ett program finnas för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader kan tas tillvara. (N)
Ett program finns framtaget av Länsstyrelsen i samarbete med länets
åtta kommuner, LRF, Kronobergs läns hembygdsförbund och Smålands
museum. Delmålet var uppnått 2005.
7. Vid utgången av 2010 bör den certifierade ekologiskt odlade jordbruksmarken minst uppgå till 20 % av landets jordbruksmark. Den certifierade
ekologiska produktionen av mjölk, ägg och kött från idisslare bör öka markant. Slutligen bör den certifierade produktionen av griskött och matfågel
öka kraftigt. Konsumenternas efterfrågan och marknadsutvecklingen är
avgörande för om målen kan nås. (Från reg. skrivelse 2005/06:88, antagen
av riksdagen 17 juni 2006) (N)
Delmålet infördes 2006 och då var cirka 25 % av länets åkerareal ansluten
till miljöstödet för ekologisk produktion. Miljöstödet för ekologisk produktion är en ersättning som lantbrukare kan söka och som ges för ekologisk
växtodling och djurhållning. Denna ersättning och hur stor efterfrågan på
ekologiska livsmedel är, styr till stor del utvecklingen. 2007 ändrades miljöstödet för ekologisk produktion, vilket innebar att endast den certifierade
produktionen kan få hela miljöstödsersättningen. Det är bara certifierad
produktion som kan marknadsföras och säljas som ekologisk.
Tendensen är att den miljöstödsberättigande arealen har minskat medan
den certifierade har ökat, vilket framgår av diagrammet till vänster.
2006 var 3 % av mjölkproduktionen certifierad i länet. 2008 hade den ökat
till 4,5 %. Den ekologiska mjölkproduktionen i Sveriges var i genomsnitt
8 % år 2009.

Fruktodling på Borgön. Foto: Länsstyrelsen.
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Värphönsen har ökat från 12 % år 2007 till 34 % år 2008 i länet, vilket
innebär att produktionen har ökat markant, d.v.s. den delen av målet som
gäller värphönsen är uppnått.
Till kött från idisslare räknas nötkreatur och lamm: 2006 var 7,6 % av
nötkreaturen och drygt 10 % av tackorna certifierade. 2008 var 7,4 % av
nötkreaturen och 11 % av tackor inklusive lamm certifierade (förmodligen
har siffran ökat under 2009). Till dessa siffror kommer en liten andel EUcertifierade djur. I länet finns ingen certifierad produktion av griskött och
matfågel.
KRAV-certifieringen är lite hårdare än EU-certifieringen.
En ökad efterfrågan på ekologiska produkter är ett viktigt sätt för konsumenterna att påverka utvecklingen i önskad riktning. Sammantaget har
målet inte nåtts.

Hereforddjur på bete. Foto: Anna-Karin Nyqvist.

Fröställning av backsippa (Pulsatilla vulgaris ssp.
vulgaris). Foto: Christina Jonasson.

Stenmurar är viktiga småbiotoper för många djur och växter. Stenmurar är en viktig livsmiljö för många djur. Stenmurarna i odlingslandskapet
har ett starkt lagskydd. Foto: Lennart Swanström.
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Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska
tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt
och så att en långsiktigt god hushållning med mark,
vatten och andra resurser främjas.

Kvarteret Själakoret 4, Växjö. Foto: Länsstyrelsen.

Miljökvalitetsmålet rymmer ett
stort antal delmål som syftar till
att minska miljöbelastningen och
göra den bebyggda miljön mer hälsosam
och stimulerande att leva i.
Målet om att utveckla det kollektiva
resandet är svårt att nå, då befolkningsunderlaget inte riktigt räcker till. En god och
genomtänkt fysisk planering ska underlätta
för gång- och cykeltrafiken, säkerställa att
grön- eller vattenområden i tätorterna inte
minskar samtidigt som de kulturhistoriska
karaktärsdragen tas tillvara.
Alltfler människor utsätts för buller i sina
bostäder och många vistas dagligen i dåligt
ventilerade bostäder och utsätts för radon
i inomhusmiljöer. Arbetet med att effektivisera energianvändningen och att ta
tillvara de förnybara källorna pågår. Avfallet
ska inte öka och uttaget av naturgrus ska
minska (nått). Miljökvalitetsmålet omfattar många olika aspekter och några av
delmålen kan uppfattas som motverkande.
Det är osäkert om målet kan nås. Man kan
inte se någon tydlig utvecklingsriktning för
tillståndet i miljön.
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Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bör i ett generationsperspektiv
enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt
har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande
liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan
minskas.
• Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med
särskilda värden värnas och utvecklas.
• En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid
användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse.
• Boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön,
uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång
till solljus, rent vatten och ren luft.
• Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med
god tillgänglighet värnas, så att behovet av lek, rekreation, lokal
odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.
• Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.
• Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas
så att skadliga intrång i stads- eller kulturmiljön begränsas och
så att de inte utgör hälso- och säkerhetsrisker eller i övrigt är
störande för miljön.
• Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är
goda.
• Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller
säkerhetsrisker.
• Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och
andra föroreningar.
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• Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på
ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på
sikt minska och främst förnybara energikällor används.
• Andelen förnybar energi har ökat och ska på sikt svara för den
huvudsakliga energitillförseln.
• Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma
i fråga med hänsyn till användningsområdet.
• Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen och för natur- och kulturlandskapet bevaras.
• Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar.
• Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter
sina egenskaper och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess omgivning.
Planeringsunderlag
1.a Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på
program och strategier för hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas så att transportbehovet minskar
och förutsättningarna för miljöanpassade och resurssnåla transporter
förbättras. (N)
Ett regionalt pilotprojekt med fokus på planeringsunderlag har genomförts
under 2010 för att utveckla en metod för att ta fram planeringsunderlag.
Detta ska kunna ge regionala överblickar och att ge bättre förutsättningar
för kommunernas planering. Pilotprojektet avslutades i januari 2011 och
framöver kommer tematiska underlag för kommunernas planering att tas
fram. Målet har inte nåtts inom tidsramen.
1.a.1 I Kronobergs län ska nedanstående aspekter vara beaktade i regional
utvecklingsplanering och fysisk planering (R):
Bebyggelseutvecklingen inriktas på att förbättra möjligheterna att utnyttja
kollektiva färdmedel genom att;
• Kollektivtrafiken utvecklas och binder samman tätorterna i ett välutvecklat kollektivtrafiksystem, som är anpassat till bebyggelsestrukturens förutsättningar, bl.a. med inriktning på ökad tillgänglighet och
trafikslagsbyte, s.k. intermodalitet.
• De större orterna ges en tät struktur, utan långa avstånd som gynnar
kollektivtrafik, gående och cykling, för att minska trafikens miljöpåverkan.
• Attraktiva knutpunkter och omstignings-/omlastningspunkter utvecklas för såväl persontransporter som gods.

Att resa tillsammans är miljösmart.
Foto: Per-Anders Persson.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

granskar och yttrar sig över kommunernas översikts- och detaljplaner

•

tillhandahåller planeringsunderlag

•

bevakar att kulturmiljövärden tas tillvara i planeringen

•

bevakar att miljökvalitetsnormer för luft
och vatten inte överskrids i bebyggelsemiljöer

•

bevakar att acceptabla bullernivåer
uppnås där bostäder byggs

•

uppmärksammar i planeringen bl.a.
grönområden, trygga miljöer, tillgänglighet

•

stöttar kommunerna vid framtagande
av risk- och sårbarhetsanalyser

•

beviljar bidrag till radonsanering

•

beviljar bidrag till solceller och solvärme

•

följer hur kommunerna handhar byggoch planeringsfrågor

•

bevakar att naturgrusuttaget begränsas

•

lämnar tillstånd till hantering av avfall.
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• Behovet av cykelvägar alternativt fungerande sekundärt vägnät mellan
närbelägna orter.

• Det mindre vägnätets behov.
• Boende- och servicekvaliteten i småorterna.
Behovet av IT som stöd för verksamheter, handel och utbildning, för att
minska transportbehovet.

Foto: Per-Anders Persson.

De senaste åren har ett antal nya översiktsplaner tagits fram i några av
länets kommuner. Häri räknas även de fördjupade översiktsplaner som redovisar ett specifikt område i en kommun, t.ex. tätorter. För kommunerna
är det viktigt att ha en uppdaterad översiktsplan där mark- och vattenanvändningen presenteras. I en miljökonsekvensbeskrivning, som bland
annat tas fram i samband med översiktsplaner och för vissa detaljplaner,
redovisas hur kommunen förhåller sig till miljömålen och om planen kan
antas innebära en betydande miljöpåverkan.
Trafikens miljöpåverkan kan minska genom ett väl fungerande och effektivt
kollektivtrafiknät och ett ökat användande av cykel- och gångvägar. Det är
viktigt att den utspridda bebyggelsestrukturen bibehålls.
Det är inte troligt att målet kommer att nås. Detta beror främst på att en
fortsatt minskande befolkning i de mindre tätorterna medför att servicenivåerna sjunker. Befolkningsunderlaget blir för litet för att bygga upp ett väl
fungerande kollektivtrafiknät.
1.b Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande
• grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska och
estetiska värden ska tas till vara och utvecklas (N):

Aringsås, Alvesta. Foto: Länsstyrelsen.
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1.b.1 I Kronobergs län ska nedanstående aspekter vara beaktade i fysisk
planering och samhällsbyggande. (R)
• De allmänna karaktärsdragen på bebyggelsen i länets olika delar ska
tas tillvara vid förändringar.
• Mål för orternas och stadsdelarnas karaktär bör sättas.
• Funktionell, social och historisk mångfald bör eftersträvas.
• Småorternas unika förutsättningar och karaktär med deras natur- och
kulturvärden tillvaratas.
• Metoder för planeringsunderlag, som identifierar och tar tillvara värdena i 1900-talets vardagsbebyggelse, ska utvecklas och användas.
• Småvägnätets kulturmiljövärden inkl. alléer och gamla broar.
• Gator och vägar ska gestaltas efter sin funktion i trafiksystemet såväl
som efter sin funktion i landskapet.
• Omsorgsfull planering av städers och orters offentliga rum och mötesplatser; torg, parker och gator.
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Det är troligt att målet kommer att nås. Bebyggelsens karaktärsdrag tas
tillvara i de allra flesta fall och allt fler kommuner har satt mål för orters
och stadsdelars karaktär. Kommunerna eftersträvar funktionell, social och
historisk mångfald, även om det är tveksamt om småorternas natur- och
kulturvärden tas tillvara. Städers och orters offentliga rum och mötesplatser planeras i allmänhet omsorgsfullt.
1.c Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på
program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och
tätortsnära områden ska bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och
kulturmiljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa
miljöer fortsatt begränsas. (N)
1.c.1 I Kronobergs län ska nedanstående aspekter vara beaktade i fysisk
planering och samhällsbyggande (R):
• Vid nybyggnation i större orter anläggs även grön- och/eller vattenområden, så att andelen hårdgjord yta i tätorten inte ökar.
• Ta tillvara och utveckla karaktär, kvalitet och funktion på tätortsgrönskan.
• Tillgänglighet till omgivande landskap.
• Landskapet och sjöarna som resurs i tätortsmiljöerna.
• Kretsloppslösningar.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten.
• Risker vid höga flöden och vid översvämning.

Aringsås, Alvesta. Foto: Länsstyrelsen.

Det är osäkert om målet har nåtts. I de flesta fall anläggs grön- eller vattenområden vid nybyggnation för att behålla gröna områden bland bebyggelsen. Samtidigt finns en strävan att förtäta och hålla samman bebyggelsen,
vilket i något fall har inneburit att grönytan har använts till ny bebyggelse
och försvunnit. I flera kommuner har man antagit grönstrukturprogram för
att tillvarata och utveckla tätortsgrönskans karaktär, kvalitet och funktion
och arbetar med kretsloppslösningar (dagvatten).
1.d Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på
program och strategier för hur energianvändningen ska effektiviseras för
att på sikt minskas, hur förnybara energiresurser ska tas till vara och hur
utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas. (N)
1.d.1 I Kronobergs län ska nedanstående aspekter vara beaktade i fysisk
planering och samhällsbyggande (R):
• Energihushållningsaspekter ska behandlas i översiktsplanerna och där
så är lämpligt i detaljplaner.
Det är troligt att målet har nåtts. Energihushållningsaspekter behandlas i
såväl översiktsplaner som detaljplaner när så är lämpligt.

Vindkraft är en förnybar energikälla.
Foto: Kaisa Sandstedt.
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KULTURHISTORISK VÄRDEFULL BEBYGGELSE
2. Bebyggelsens kulturhistoriska värden ska senast år 2010 vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar förvaltning. (N)
2.1 Kategoriinventeringar ska utnyttjas vid identifiering av kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. (R)
Länsstyrelsen och Smålands museum har under en rad år systematiskt
arbetat med kategoriinventeringar för att identifiera kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Flera av inventeringarna har publicerats i bokform eller
som sökbara databaser på Länsstyrelsens hemsida. Inventeringarna finns
tillgängliga för kommunerna som planeringsunderlag. Det är viktigt att
Riksantikvarieämbetet prioriterar resurser till fortsatt kunskapsuppbyggnad genom kategoriinventeringar, eftersom endast ett fåtal genomförts.

Glashusen i Kosta ritades av Bruno Mathsson 1955
och användes som personalbostäder mellan åren
1956–1987. Glashusen var nära att rivas men renoverades i samarbete mellan kommunen, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen. Idag innehåller husen en
visningslägenhet, en konferenslägenhet och de övriga
används som stipendiatlägenheter. Glashusen byggnadsminnesförklarades 2007. Foto: Länsstyrelsen.

Det saknas ett strategiskt program och resurser för att långsiktigt skydda
ett urval av de inventerade byggnaderna. Skydd som kan komma ifråga är
byggnadsminne, kulturreservat, riksintresse eller samråd med kommunerna om kommunalt skydd i detaljplan eller områdesbestämmelser.
Målet är möjligt att nå inom tidsramen, om ytterligare åtgärder genomförs.
BULLER
3. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande
de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha
minskat med 5 % till år 2010 jämfört med år 1998. (N)
Bullret i samhället är oförändrat eller ökar, bland annat till följd av ökande
trafik. Detta gör att det fortsatt är mycket tveksamt om delmålet kan nås.
Förutom åtgärder för de värst utsatta är det nödvändigt att frågan om
trafikbuller beaktas i samband med detaljplaner och när nya bostäder eller
vägar byggs, för att utvecklingen ska kunna styras mot att uppfylla målet.
UTTAG AV NATURGRUS
4. År 2010 ska uttaget av naturgrus i landet vara högst 12 miljoner ton
per år. (N)

Foto: Per-Anders Persson.
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För att nå målet måste användningen av naturgrus i ännu större utsträckning ersättas av andra material så som berg, morän och återvunnet material. Ett användarforum med representanter för byggbranschen, Sveriges
geologiska undersökningar och länsstyrelserna bildades under 2008. Det
ska upprätta en förteckning över de användningsområden där gällande
normer säger att naturgrus måste användas. En annan viktig uppgift är att
ge förslag på förändringar i regler och föreskrifter för byggindustrierna, för
att möjliggöra att krossat berg får fler användningsområden.

God bebyggd miljö
År 2009 ändrades miljöbalken. Sedan dess får inte täkt av naturgrus ske
om
1. det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt att använda annat
material,
2. naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida
dricksvattenförsörjning och
3. täkten kan medföra en försämrad vattenförsörjning eller om
4. naturgrusförekomsten utgör en värdefull kultur- eller naturmiljö.
Användningen av naturgrus minskar, men uppgick år 2008 till 18,7 miljoner
ton. Det nationella målet har förmodligen inte nåtts till år 2010.
4.1 Uttaget av naturgrus i länet sänks till 315 000 ton år 2010. I stället ska i
första hand återvunnet material och bergkross användas då så kan ske. (R)

Uttag av naturgrus i Kronobergs län
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Data har sammanställts från de produktionsuppgifter
som företag med täkttillstånd från Länsstyrelsen ska
redovisa varje år.

Uttaget av naturgrus har minskat och ligger sedan ett par år tillbaka en bra
bit under 315 000 ton per år. De senaste två åren har uttaget ökat en aning
igen men uttaget är ändå fortfarande under målet. Eftersom det fortsätter
att tillkomma nya bergtäkter varje år samtidigt som antalet naturgrustäkter, där materialet går till ändamål som kan ersättas med annat material,
fortsätter att minska bedöms statusen för målet vara god även fortsättningsvis. Lagförändringen om uttag av naturgrus bedöms medföra att
naturgrusanvändningen kan begränsas ytterligare.
4.2 Antalet grustäkter fortsätter att minska till 35 år 2010. (R)
Målet har uppnåtts. Antalet grustäkter i länet är mindre än 25 stycken.
Täkter med alternativa material i form av bergtäkter och moräntäkter ökar
om än i måttlig omfattning.
4.3 I varje kommun (eller i samverkan mellan kommuner) etableras senast
2005 minst en massåtervinningsstation för grus, bergkross och liknande
ballastmaterial, i anslutning till en täkt med långsiktig verksamhet eller
på annan lämplig plats. (R)

Täkt med uttag av natursand. Foto: Ann-Sofie Sidgren.

Målet uppnåddes inte till målåret 2005. 2010 bedrivs organiserad återvinning av ballastmaterial i sju av länets åtta kommuner. I vissa av kommunerna finns mer än en anläggning för återvinning av ballastmaterial.
AVFALL
5. Den totala mängden genererat avfall ska inte öka och den resurs som
avfall utgör ska tas till vara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att (N):
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• Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst
50 % till år 2005 räknat från 1994 års nivå.

• Senast år 2010 ska minst 50 % av hushållsavfallet återvinnas genom
materialåtervinning, inklusive biologisk behandling.

• Senast år 2010 ska minst 35 % av matavfallet från hushåll, restau•

Alla måste göra sin del för att vi ska nå målet om
materialåtervinning.

•

ranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling.
Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkompostering som
central behandling.
Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom biologisk behandling. Målet
avser sådant avfall som förekommer utan att vara blandat med annat
avfall och är av en sådan kvalitet, att det är lämpligt att efter behandling återföra till växtodling.
Senast år 2015 ska minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp återföras
till produktiv mark, varav minst hälften bör återföras till åkermark.

Den rapportering och de sammanställningar som görs av avfallsmängderna
i länet i bland annat miljörapporter från avfallsanläggningar och kommunala avfallsplaner är inte enhetlig. Därför är det svårt att tydligt och enkelt
följa upp dessa mål. Förändringar i lagstiftningen har gjort att mängden
deponerat avfall har minskat kraftigt de senaste åren, varför målet troligen
kommer att uppfyllas i denna del. Även målet för materialåtervinning av
hushållsavfall kan troligen uppfyllas. Då tillräcklig kapacitet för biologisk
behandling av matavfall och avfall från livsmedelsindustrier och nödvändiga insamlingssystem inte kommer att hinna byggas upp till år 2010, har
inte målet uppfyllts i denna del.
5.1 Det biologiskt nedbrytbara köks- och restaurangavfallet omhändertas
för biologisk behandling senast 2010. (R)
För att målet ska kunna nås krävs att det finns anläggningar som kan behandla denna typ av avfall och separat insamling av avfallet. I dag finns
två anläggningar i drift i länet, vid reningsverken i Älmhult och Växjö. Dessa
har inte tillräcklig kapacitet för att målet ska kunna nås. Därför har målet
inte kunnat nås till år 2010.
ENERGIANVÄNDNING M.M. I BYGGNADER
6. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler
minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bl.a. ske genom att den
totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska samt att
andelen energi från förnybara energikällor ökar. (N)
Kungsmadskolan värms även med solenergi. På taket,
som lutar mot söder, har flera rader med solceller
satts upp. Effekten kan avläsas på den elektroniska
tavlan. Foto: Louise Ellman Kareld.
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Boverket bedömer, på nationell nivå, att utvecklingen går åt rätt håll eftersom uppvärmningen blir mer energieffektiv, andelen förnybar energi ökar
och andelen fossila bränslen minskar. Det är dock osäkert om de angivna
målnivåerna kan kunnat nås i tid. Ytterligare åtgärder hade behövts.

God bebyggd miljö
7. År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. (N) Därför ska det säkerställas att:
• samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid
senast år 2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,
• radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 Bq/m3
luft,
• radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.
Boverket bedömer på nationell nivå att delmålet är mycket svårt att nå i
tid. Många av de byggnader som omfattas av obligatorisk ventilationskontroll har allvarliga fel i sina ventilationssystem. Dessutom berörs många
byggnader inte av kraven, till exempel en- och tvåbostadshus. Mörkertalet
är alltså stort när det gäller hur många byggnader som har fungerande
ventilation.
Radon i inomhusmiljöer är ett annat hälsoproblem. Om radonmätningarna
fortsätter i skolor och förskolor och åtgärder genomförs där riktvärdet
överskrids, bedömer Socialstyrelsen att den delen av målet kan nås. Målsättningen för alla bostäder blir dock svår att nå, eftersom intresset för att
mäta radon är lågt bland enskilda fastighetsägare. I Kronobergs län har det
gjorts mätningar i 15 % av småhusen någon gång, jämfört med i 26 % i hela
landet. Betydligt fler måste göra mätningar för att det ska gå att bedöma
om målet kan nås.
REGIONALISERING AV NATIONELLA GENERATIONSMÅL OM SÄKERHETSRISKER OCH OM HÄLSA
8.1 Samtliga planer och projekt som ligger inom kommunal eller länsstyrelsens domäner bedöms såväl ur risk-, säkerhets- och räddningstjänstsynpunkt som utifrån hälsokonsekvensbeskrivningar. (R)
Målsättningen är att riskhänsyn i den fysiska planeringen ska bli ett naturligt inslag i arbetet, att det ska underlätta effektiviseringen och resursutnyttjandet samt att minska sårbarheten. Riskerna ska minska för olyckor
med till exempel farligt gods, översvämningar eller ras och skred, med
bibehållna möjligheter till en effektiv markanvändning.
På Länsstyrelsen görs dessa bedömningar regelmässigt. Bland länets kommuner genomfördes bedömningen enligt miljömålet i den första risk- och
sårbarhetsanalysen som avslutades 2006 i fem av åtta kommuner. Övriga
bedöms att ta med detta i nästa version, det vill säga 2011. I och med att
detta uppmärksammats och numera införts som rutin, bör målet anses
vara uppnått.
I det framtida arbetet kommer det även att skapas utrymme för mjuka
frågor inom området för säkerhetsrisker och hälsa. Det innebär hänsyn till
förutsättningarna för olika grupper i samhället, tryggare miljöer, suicidrisk,
risker för hot och våld m.m.

Planering ska ske så att riskerna för översvämning
minimeras. I mars 2001 steg vattenståndet i Möckeln.
Foto: Sandra Hermansson.
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Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas
på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk
variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund
för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Svartoxe. Foto: Jonas Hedin.

Miljömålsrådet bedömer att målet
Ett rikt växt- och djurliv är mycket
svårt eller inte möjligt att nå till
2020 även om fler åtgärder sätts in. Det går
inte att se någon tydlig utvecklingsriktning
för tillståndet i miljön.
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Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bland annat följande:
• Samhällets insatser för att bevara den biologiska mångfalden
bedrivs med ett landskapsperspektiv på förvaltningen av ekosystemen. Ekosystemens buffertförmåga bibehålls, d.v.s. förmågan
att klara av förändringar och vidareutvecklas, så att de kan vara
fortsatt produktiva och leverera varor och tjänster.
• Landskapet, sjöar och hav är så beskaffat att arter har sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda.
• Det finns tillräckligt med livsmiljöer så att långsiktigt livskraftiga
populationer av arter bibehålls (gynnsam bevarandestatus).
• I områden där viktiga naturtyper skadats restaureras sådana så
att förutsättningarna för den biologiska mångfalden väsentligt
förbättras. Det kan t.ex. handla om naturtyper som generellt har
minskat kraftigt i yta och utbredning, som fått sina kvaliteter som
livsmiljö generellt utarmad, som hyser en stor mångfald av arter
eller som hyser genetiskt särpräglade bestånd av arter.
• Arterna är spridda inom bl.a. sina naturliga utbredningsområden
i landet så att genetisk variation inom och mellan populationer är
tillräcklig.
• Främmande arter eller genetiskt modifierade organismer som
kan hota människors hälsa eller hota eller utarma biologisk
mångfald i Sverige introduceras inte.
• Den biologiska mångfalden upprätthålls i första hand genom
en kombination av hållbart nyttjande av biologiska resurser,
bevarande av arter och deras livsmiljöer samt åtgärder för att
minimera belastningen av föroreningar och genom att begränsa
klimatpåverkan.
• Arter som nyttjas t.ex. genom jakt och fiske förvaltas så att de
långsiktigt kan nyttjas som en förnyelsebar resurs, och så att ekosystemens strukturer och funktioner inte påverkas.

Ett rikt växt- och djurliv
• Människor har tillgång till natur- och kulturmiljöer med ett rikt
växt- och djurliv, så att det bidrar till en god folkhälsa.
• Det biologiska kulturarvet förvaltas så att viktiga natur- och kulturvärden består.
• Samhället och dess medborgare har en bred kunskap om och
förståelse för vikten av biologisk mångfald. Traditionell och lokal
kunskap om biologisk mångfald och dess nyttjande bevaras och
används när så är lämpligt.
• Sverige deltar aktivt i det internationella miljösamarbetet för att
bevara biologisk mångfald.
1. Senast år 2010 ska förlusten av biologisk mångfald inom Sverige vara
hejdad. (N)
Många arter skyddas genom att deras livsmiljöer och ekosystemen skyddas
genom områdesskydd, som t.ex. naturreservat eller Natura 2000-områden. Andra sätt att skydda arter är att ta fram ett åtgärdsprogram för vad
som krävs för att hoten ska avvärjas. I vardagslandskapet bidrar rådgivningsverksamheten inom landsbygdsprogrammet till att vardagslandskapets viktiga livsmiljöer och att ekosystem för hotade arter bibehålls. Huruvida tillräcklig genetisk variation uppnås bör följas upp på nationell nivå.
Artdatabankens rödlista kommer ut vart femte år. 2010 års rödlista innehåller 4 127 arter, vilket är fler än tidigare, och det innebär att förlusten av
biologisk mångfald sannolikt ökar. Många arter behåller sin rödlistekategori, men det finns också många arter som har fått en mer hotad status.
Det finns inte mycket som tyder på att förlusten av biologisk mångfald har
hejdats. Arbetet går sakta framåt men målet att hejda förlusten av biologisk mångfald har inte kunnat nås till 2010.
2. År 2015 ska bevarandestatusen för hotade arter i landet ha förbättrats
så att andelen bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat
med minst 30 % jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna
arter har ökat. (N)
I den svenska rödlistan är arter antingen livskraftiga eller rödlistade. De
delas in i nära hotade, sårbara, starkt hotade, akut hotade eller försvunna.
De som är sårbara, starkt eller akut hotade räknas till de hotade arterna.
Det går inte att följa hur den regionala utvecklingen är, eftersom bedömningen görs på en nationell nivå. Enligt Artdatabanken var 1 884 arter
klassade som hotade år 2000. Antalet hade inte minskat när den senaste
rödlistan togs fram 2005. I 2010 års rödlista är 1 942 arter klassificerade
som hotade.

Klockgentiana, Gentiana pneumonanthe, är klassificerad som VU, d.v.s. sårbar, enligt den svenska rödlistan.
Den förekommer alltmer sällsynt på fuktängar, myrar
och sjöstränder. Arten är konkurrenssvag och gynnas
av störning som t.ex. slåtter, bete och isskjuvning (isen
gnager bort strandvegetationen). Idag är det alltmer
ovanligt med bete och slåtter av fuktängar och arten
är i Kronobergs och Jönköpings län framförallt en
sjöstrandsväxt. Foto: Per Ekerholm.

Det här gör Länsstyrelsen för att nå detta
miljömål:
•

tar fram åtgärdsprogram för hotade
arter

•

informerar om hotade arter

•

övervakar utvecklingen av hotade arter

•

bevakar att livsmiljöer för skyddsvärda
arter inom Natura2000-områden inte
försämras.
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Flest hotade arter finns förmodligen i skogsmark, eftersom de hotade
arterna blir alltmer trängda, då få områden i skogen undantas från skogsbruk. De hotade arter som kan etablera sig i ”nya, moderna” biotoper,
t.ex. hyggen, har en bättre prognos. De arter som hör hemma i myrarna
minskar förmodligen i antal i högre grad i södra delen av Sverige, eftersom
myrarna växer igen i högre grad här.
3. Senast år 2007 ska det finnas metoder för att följa upp att biologisk
mångfald och biologiska resurser, såväl på land som i vatten, nyttjas på
ett hållbart sätt. Senast år 2010 ska biologisk mångfald och biologiska
resurser såväl på land som i vatten nyttjas på ett hållbart sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå. (N)
På nationell nivå håller man på att ta fram metoder för att följa upp den
biologiska mångfalden. Dessa följer huvudsakligen upp utvecklingen inom
skyddade områden. Uppföljningen skulle behöva omfatta även landskapet
som helhet. Det är ett omfattande och kostsamt arbete att sedan genomföra uppföljningen. Målet om en bibehållen biologisk mångfald har inte
nåtts till 2010.

ArtDatabanken tar fram rödlistor, som beskriver arternas status, för landet som helhet. Naturvårdsverket
fastställer listorna. Systemet följer det system som
har utvecklats av Internationella naturvårdsunionen,
IUCN. Arterna grupperas i listona med kategorier och
kriterier som på ett översiktligt sätt betecknar grad av
utdöenderisk.
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Lunglav, vårtig röksvamp och kvastmossa i naturreservatet
Norrnäs udde. Foto: Elin Åkelius.
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