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REGIONAL UPPFÖLJNING AV
MILJÖKVALITETSMÅLEN 2018
I KRONOBERGS LÄN
SAMMANFATTANDE BEDÖMNING
Kronobergs län är ett glesbygdslän, präglat av ett mosaikartat jord- och
skogsbruk i små skiften, små fastigheter och stora behov av transporter.
Sommarens torka har satt fokus på vad som väntar i framtiden och förberedelse
krävs för att klara kommande, klimatrelaterade, händelser.
Uppföljningen visar på fortsatt allvarligt läge. Stora miljösatsningar från
regeringen ger resultat, men räcker inte för att ändra utvecklingen för
miljökvalitetsmålen, som visar en negativ eller neutral utvecklingsriktning i länet.
Det ändrade klimatets påverkan på landskapet har blivit tydlig av sommarens
torka, och har inneburit vattenbrist (för många) och foderbrist för lantbruket,
samt stor risk för bränder i hela länet. De närmaste åren kan det bli problem att
leverera produkter från länet i den omfattning som efterfrågas. Det finns risk för
en ökad nedläggningstakt av lantbruksföretag särskilt där det nyligen skett dyra
generationsskiften eller gjorts stora investeringar men också där lantbrukaren
sedan tidigare övervägt att sluta.
De låga grundvattennivåerna under sommaren och föregående år har betydelse
för våra sjöar, våtmarker och skogar, samt tillgången av dricksvatten. Särskilt
utsatta är hushåll med enskild brunn. Den biologiska mångfalden påverkades både
av utebliven blomning, men också genom att bete återupptogs på tidigare
övergivna marker.
Mer löv och tall i skogarna, som alternativ till den pågående granifieringen, skulle
kanske tåla det ändrade klimatet bättre, vara bra för skogsproduktionen, förbättra
vattenkvaliteten i marken, gynna den biologiska mångfalden samt gynna
friluftslivet och turismen.
Transporter på fossila bränslen frigör koldioxid som ökar växthuseffekten. De
konsumtionsmönster (förbrukningen av råvaror, energi, transporter, kläder, mat
och boende) som kan ändras måste ändras. De flesta av oss kan ställa om för att
minska sin klimatpåverkan genom medvetna konsumtionsval.
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MILJÖMÅLEN I KRONOBERGS LÄN
Regionala miljömål 2013–2020 i Kronobergs län kompletterar de nationella
preciseringarna för miljökvalitetsmålen.
I Kronobergs län beslutade Länsstyrelsen 2002 och dåvarande
Skogsvårdsstyrelsen 2004 (för Levande skogar) om den första uppsättningen
regionala miljömål. Den andra uppsättningen regionala delmål gällde 2007–2010
och förlängdes att gälla tills nya regionala mål hade beslutats. Regeringen
beslutade i april 2012 om preciseringar till miljökvalitetsmålen. 2013 fattade
Länsstyrelsen beslut om den tredje uppsättningen: Regionala miljömål för 2013–
2020 för Kronobergs län.
Länets åtgärdsprogram för miljömålsarbetet 2014–2020 innehåller fyra
temaområden. 2013 togs program fram för Hälsa i miljöarbetet, Det hållbara
landskapet och Klimat och energi, som beslutades av Länsstyrelsen 2014. Det
fjärde temat, Hållbar konsumtion, beslutades 2015. Åtgärdsprogrammet har
genomgått en översyn under 2018. Beslut väntas efter årsskiftet 2018/2019.
Länets första åtgärdsprogram var en Åtgärdsstrategi för effektivare
energianvändning och transporter som fastställdes 2005. Den utvärderades 2008
och det blev grunden till en Klimat- och energistrategi som fastställdes 2010.
Klimatavtal och miljömålslöften sätter fokus på miljöarbetet
Åtgärdsarbetet förankrades genom Klimatavtal som aktörer undertecknade, som
är frivilliga avsiktsförklaringar. Några tidigare undertecknare var HSB sydost,
Stena Aluminium och Landstinget Kronoberg.
Landstinget Kronoberg undertecknade ett klimatavtal 2011 där ett av målen var
40 procent ekologiska inköp av livsmedel år 2012. Landstinget och
regionförbundet har numera ombildats till Region Kronoberg. I Region
Kronobergs nuvarande miljöprogram för 2014–2018 är målet att andelen
ekologiska livsmedel ska vara 60% av den totala livsmedelskostnaden år 2018.
Miljömålslöften
Miljömålslöften är frivilliga avsiktsförklaringar mellan Länsstyrelsen och
organisationer som tecknar ner sina avsikter att genomföra åtgärder som bidrar till
att uppnå miljömålen. Arbetet har sin utgångspunkt i det regionala
åtgärdsprogrammet för miljömålsarbetet, som antogs av Länsstyrelsen 2014.
Arbetet med klimatavtal har numera övergått i Miljömålslöften, som är ett sätt att
samla in och belysa vad som görs i länet men också att få åtgärderna genomförda.
I samband med att nya miljömålslöften undertecknas ges aktörerna möjlighet att
presentera hur det har gått att genomföra tidigare uppställda miljömålslöften.
Under 2014 och 2015 fanns miljömålslöften mellan Länsstyrelsen i Kronobergs
län och de gröna näringarna med LRF sydost, Naturskyddsföreningen Kronoberg,
Sveaskog och Skogsstyrelsen. Länets kommuner tecknade miljömålslöften inom
sina områden för åren 2017–2020. GreenActs aktörer har tecknat miljömålslöften
under 2018.
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GENERATIONSMÅLET – BEDÖMNING 2018
Engagemanget är stort för Agenda 2030 och de 17 globala målen. Länsstyrelsen,
Region Kronoberg, länets kommuner och företag informerar om och verkar för
de globala målen i det dagliga arbetet.
Återhämtade ekosystem
Handlingsplanen för grön infrastruktur syftar till att skapa bättre möjligheter till
samordning och samverkan mellan olika aktörer i naturvårdsfrågor. Grön
infrastruktur har i fokus att binda samman och förstärka olika naturtyper, vilket
gynnar den biologiska mångfalden och upprätthåller ekosystemtjänster. Särskilda
fördjupningar i länet görs inom skogsbruket och odlingslandskapet.
Frågan om fungerande ekosystem bör komma in tidigt i planprocessen och
motsvaras i den byggda miljön av grönstrukturplaner som måste tas fram där de
saknas.
Hushållningen av vatten i landskapet har ställts på sin spets under sommaren och
vattenbrist i landskapet tydliggör behovet av att återställa försvunna vattenmiljöer.
Biologisk mångfald och bevarad natur- och kulturmiljö
Under 2018 har Åsnens nationalpark bildats och invigts. Arbetet har skett i bred
samverkan med bygdens invånare och friluftsentreprenörer.
Skadorna sker på forn- och kulturlämningar i samband med skogsbruk. Det är
viktigt att arbetet med att minska detta utvecklas. Nybyggnation av hus är vanligt
på tidigare skogs eller åker/betesmark.
Det pågår en omdaning av landskapet. Då antalet aktiva jordbruk minskar riskerar
många ekonomibyggnader att försvinna. Länet har en rik byggnadstradition bland
lantbrukets ekonomibyggnader. Det finns en koppling mellan
överloppsbyggnader, kulturobjekt som till exempel trägärdesgårdar och biologisk
mångfald. Förändringen på landsbygden och förlusten av byggnader innebär
också förlust av habitat för många arter.
Biologisk mångfald i vattendragen påverkas av vandringshinder, som ofta är
viktiga kulturmiljöer. Återställning görs, men takten behöver öka. Det behövs mer
samverkan och samsyn för att göra korrekt bedömning och hantering i detaljplan,
översiktsplan och i myndighetens ärendehantering.
Torkan har inneburit angrepp av granbarkborre och snabbare avverkningar på
grund av ökad skaderisk. Särskilt klövviltet måste regleras för att exempelvis
gynna tall och löv framför gran.
Människors hälsa
Förtätning av tätorterna pågår, vilket kan påverka grönstrukturerna i staden. Detta
ställer särskilda krav på att kommunerna tar fram, eller se över sina befintliga,
grönstrukturprogram. Under 2018 har flera kommuner påbörjat detta arbete i
samband med framtagandet av nya översiktsplaner. Grönytorna kan viktiga
spridningszoner och bidrar även till viktig skugga i staden.
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Bilfria gator ökar vilket bör vara positivt för människors hälsa. Miljöhälsorapport
20171 visar att luften i länet upplevs vara bra. Fler i länet besväras av
vedeldningsrök (18 procent) än bilavgaser (11 procent). 79 procent av
befolkningen bor i tätort och riskerar därmed att utsättas för olika typer av buller.
Riktvärdet för buller har höjts för att möjliggöra byggnation av fler bostäder, men
ställer krav på den fysiska planeringen eftersom buller kan påverka hjärtrytmen,
orsaka höjda halter av stresshormoner i blodet, vilket kan innebära ökad risk för
till exempel hjärtinfarkt och stroke2. Buller, översvämningsrisker, trafikmönster
måste hanteras tidigt i planeringen.
I länet beräknas finnas ungefär 25 000 enskilda vattentäkter, där den enskilde
fastighetsägaren själv ansvarar för vattnets kvalitet. 24 procent svarade i
miljöhälsoenkäten 20153 att de får sitt vatten från enskild brunn. Av de svarande
uppgav endast 53 procent att de hade låtit analysera vattnets kvalitet de senaste tre
åren, vilket kan vara ett problem om barn utsätts för bekämpningsmedel eller
höga metallhalter som kan påverka deras hälsa eller försämra inlärning.
Resurseffektiva kretslopp
Det finns ett ökande intresse för cirkulär ekonomi och att förlänga livslängden för
saker, genom att laga eller byta ut en del istället för att kasta. GreenActs
temagrupp för cirkulär ekonomi har fått medel för projektet TRIS – Industriell
symbios4 för att stödja regioner och kommuner att öka den ekonomiska och
ekologiska hållbarheten hos näringslivet genom att introducera industriell
symbios. Projektet drivs av Energikontor sydost.
Region Kronoberg har fått medel för att främja cirkulär ekonomi som innovativt
verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling i projektet CRKKL
(Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar län). Projektet ska genomföras
tillsammans med Regionförbundet i Kalmar län, Linnéuniversitetet, Energikontor
Sydost och Sustainable Småland. Projektet ska sträva efter att fler företag och
organisationer i Kronobergs och Kalmar län ska anamma det cirkulärekonomiska
perspektivet i sina verksamheter5 genom att förlänga livslängden.
Hushållning med naturresurser
Med syfte att uppnå effektiva planeringsprocesser för hållbar utveckling har ett
samplaneringsprojekt startats där Region Kronoberg, Länsstyrelsen och
kommunerna deltar.
Användningen av vatten, grus och åkermark måste hanteras långsiktigt på ett
tydligare sätt i kommunernas översiktsplaner. Miljöbalken behöver integreras
tidigt i processen med PBL.
Länets dricksvatten kommer i hög utsträckning från länets västra delar, som också
försörjer stora delar av Skåne. Bergaåsen försörjer idag hälften av länets

Miljöhälsorapport 2017 för Kronobergs län, AMM oktober 2017
Miljöhälsorapport 2017 för Kronobergs län, AMM oktober 2017
3 Miljöhälsorapport 2017 för Kronobergs län, AMM oktober 2017
4
http://energikontorsydost.se/l/projekt/14712
5 http://www.regionkronoberg.se/nyheter/region-kronoberg-far-4-miljoner-for-att-framjacirkular-ekonomi/
1

2
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befolkning med dricksvatten, vilket är en risk om något olämpligt skulle hända
den vattentäkten.
Förnybar energi
Växjös fossilbränslefria kraftvärmeverk, producerar sedan många år fjärrvärme
från närproducerade och förnybara biobränslen i form av restprodukter från
skogsbruket.
I länet finns en engagerad entreprenör som har etablerat fyra tankstationer som
levererar biogas från matavfall. Klimatklivet har varit avgörande för investeringen,
som även medfört att ett antal laddstolpar också installerats.
Vindkraften är en ökande energikälla, men få vindkraftverk har byggts, trots att
tillstånd har lämnats. Det är vanligt att oro framförs för att etableringen ska kunna
påverka både kungsörnshäckning och tjäderspel.
Solkraft ökar starkt. Sedan tidigare är det vanligt på skolor och större takfall och
nu förekommer det i allt större grad på bostadshus. Det är fortfarande kö i
ansökningar för solcellsstödet eftersom intresset är större än medelstillgången.
Miljöpåverkan från konsumtion av varor och tjänster
Medvetenheten ökar och betydelsen av ”nudging” diskuteras. Ett exempel är att
många restauranger numera serverar salladen först. Att handla second hand har
blivit allt vanligare. En återvinningsby anläggs till exempel i Växjö kommun för
ökad återanvändning och återvinning. Dock krävs ökad styrning och ytterligare
åtgärder krävs för att samverkan mellan aktörerna på marknaden ska fungera
smidigt. Kommunernas Återvinningscentraler (ÅVC) behöver exempelvis
samverka mer med second hand-aktörer på plats för att ta emot
kommuninvånarnas utrensade saker, byggnadsmaterial, innan det går vidare till
materialåtervinning. Kommunen behöver hjälpa de kommuninvånare som inte
kan ta sig till en ÅVC. Anordna mötesplatser, för att lära sig laga en punktering på
cykeln, laga en tröja, ta tillvara på matrester mm. Gärna tillsammans med lokala
föreningar. Samverkan med företagen behövs för att förhindra farliga ämnen i
avloppsvattnet, förebyggande avfallshantering och stöttning för att öka
återanvändning och återvinning hos företagen.
Länsstyrelsen, Växjö kommun och bland andra Växjö Citysamverkan medverkar i
EU-projektet RESOLVE6, för att minska koldioxidutsläppen samt öka
attraktionskraften i stadskärnan.

RESOLVE är ett EU-projekt för att stärka attraktionskraften i citykärnan samt hålla nere
utsläppen från transporterna.
6
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BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Klimatförändringen är en stor utmaning i länet. Utsläppen av växthusgaser
från uppvärmningssektorn minskar men utsläppen från transportsektorn ökar.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärdsarbete inom området för Begränsad klimatpåverkan är beroende av
styrmedel. Under året har Klimatklivet fått ökad budget på 1,5 miljarder kr.
Hittills har det beviljats åtgärder för 38,9 miljoner kr för 2018.
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
I Kronobergs län finns 15 statliga myndigheter7. Myndigheterna sanordnar och
följer sitt klimatarbete från central nivå. De prioriterar internt miljöledningsarbete
med gröna elavtal, genomför energikartläggningar för sina kontor, begränsar
resandet och källsorterar. Det finns även myndigheter där åtgärder som påverkar
regionalt miljömålsarbete kan identifieras. Lantmäteriet arbetar för hållbar
samhällsutveckling genom digitala lösningar, bättre och mer tillgängliga
geografiska grunddata som kan vara en förutsättning för beslutsfattande inom i
kommunernas samhällsplanering, och förrättningar för gemensamhetsanläggningar för vatten och avlopp. Linnéuniversitetet inkluderar
hållbarhetsaspekter i undervisningen samt söker projekt inom dessa områden och
påverkar på detta sätt utveckling och kommande generations beteende.
Länsstyrelsen har påbörjat uppdraget att utveckla regionala planer för
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel för att öka möjligheterna till
att ladda elfordon och att tanka förnybara drivmedel i länet tillsammans med
kommunerna, Region Kronoberg och näringslivet.
Åtgärder på kommunal nivå
Kronobergs län består av åtta kommuner som på olika sätt bedriver
miljömålsarbete8.
Markaryds kommun har satt upp tio laddstolpar för både kommunalt och publikt
bruk inom ramen för Klimatklivet. Stationerna beräknas kunna minska CO2utsläppen med 2,8 ton/år. På kommunhuset har solceller driftsatts som ett
resultat av miljömålen i kommunens hållbarhetsplan. Solcellerna beräknas
generera 50 MWh/år vilket motsvarar en femtedel av byggnadens elanvändning.
Lessebo kommun har effektiviserat fjärrvärmen, underlättat för småskalig
elproduktion, samt satsat på gång-, cykel- och kollektivtrafik9.

Linnéuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Skogsstyrelsen, Migrationsverket,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Skatteverket, Polismyndigheten,
Arbetsmiljöverket, Kriminalvården, Domstolsverket, Lantmäterimyndigheten,
Pensionsmyndigheten och Trafikverket.
8 Tingsryd kommun har inte bedrivit något miljöstrategiskt arbete p.g.a. personalbrist och
Uppvidinge har inte angett några resultat.
9 Energi, miljö- och klimatstrategiskt program
7
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I Alvesta kommun arbetar företag med energieffektiviseringar och både företag
och privatpersoner installerar solceller. En av de viktigaste besluten som påverkar
är kommunens drivmedels- och fordonspolicy som antogs av kommunfullmäktige
i december 2017, där målet är att alla personbilar och lätta lastbilar körs på
förnybara drivmedel 2020.
Älmhult kommun har antagit en miljöplan och ny fordonspolicy för fossilfria
fordon för att styra inköpen, vilket kommer det att leda till minskade
klimatutsläpp på sikt.
Ljungby kommun har beslutat om förlängt åtagande genom Borgmästaravtalet för
klimat och energi till 2030. Stöd har beviljats för energi- och klimatrådgivning och
beslut om maximalt utsläpp på 1,5 kg koldioxidekvivalenter för lunch i skolan och
max 2 kg för lunch i äldreomsorgen har antagits. I miljötillsynen genomförs
projektet ”Incitament för energieffektivisering”. Kommunen har ökat andelen
fordon som drivs med förnybart bränsle. Inom kommunen har en
resvaneundersökning genomförts och möjlighet till förmånscyklar införts. Andel
biobränsle i fjärrvärmeverket har ökat genom att torv har fasats ut.
I Växjö styr målet om fossilbränslefritt Växjö 2030 klimatarbetet. Byggande av
buss- och cykelfält, uppsättning av laddstolpar till kommunkoncernen, reviderad
policy för val av fordon inom kommunkoncernen, förstudie för produktion av
flygbränsle från skogsråvara och förbättring av flera cykelstråk är några exempel
på åtgärder som har genomförts under 2018. Effekterna av satsningar är att 67
procent av energin kommer från förnybara källor, CO2-utsläppen per invånare har
minskat med 58,4 procent mellan 1993 och 2017, energianvändningen per
invånare fortsatt att minska och att bussresandet ökat. Istället hade cyklandet
minskat troligen i förmån till kollektivtrafik. Körsträckan med bil per invånare
fortsätter att öka i samma takt som antalet bilar per invånare.
Åtgärder inom näringslivet
Inom projektet Energieffektiviseringsnätverket, där nio små och medelstora
företag från Kronoberg är involverade, jobbar företag med sina åtgärder från
handlingsplanen som är ett resultat från energikartläggningen. Målet är att
företagen ska spara minst 15 procent i energiförbrukning under projektets
treårstid. Prognoserna tyder på att besparingarna blir högre.
I våras har KLM10, Södra, Växjö kommun och flygplatsen tecknat en
avsiktsförklaring om att utreda vad det finns för möjligheter att tillverka
flygbränsle i Småland.
Olika företag i länet har ansökt om pengar för åtgärder inom Klimatklivet. Av den
totala beviljade summan har 36,5 miljoner kr gått till näringslivet under 2018 i
Kronobergs län. Sedan Klimatklivet startade har 62 Mkr beviljats för åtgärder i
Kronoberg (alla aktörer) av 3 328 Mkr för hela Sverige. Under 2018 har den
största delen av pengarna (i kronor räknat) gått till energikonvertering medan
laddstolpar är den största åtgärdskategorin med beviljade ansökningar.

förkortning från holländska för Koninklijke Luchtvaart Maatschappij vilket på engelska
motsvarar Royal Dutch Airlines.
10
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Övriga åtgärder
Energikontor Sydosts hela verksamhet bygger på att arbeta mot mer förnybar
energi (solceller hos bostadsrättsföreningar), energieffektivisering (minska företags
energiförbrukning) och hållbara transporter. Ett exempel där behovet av fossil
energi och bränslen minskar är nätverket Biogas Sydost som verkar för ökad
biogasproduktion och biogasfordon. Produktionen av biogas idag är 40GWh.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING
Länsstyrelsens beskrivning av tillståndet för miljökvalitetsmålet om Begränsad
klimatpåverkan är oförändrat eftersom källan för redovisningen11 inte har
uppdaterats och Länsstyrelsen har då inte tillgång till nyare data. Data har
uppdaterats endast med resultat från enskilda, mindre projekt.
Sammantaget har utsläppen av växthusgaser minskat mellan 2013 och 2014.
Utsläppen från jordbruk och transport ökar medan övriga utsläpp minskar. Den
stora utmaningen framöver är att komma tillrätta med utsläpp från
transportsektorn.
Inom transportsektorn ökar andelen förnyelsebara bränslen sakta, främst genom
inblandning av biobränslen i andra fordonsbränslen. Biogastankställe invigdes i
Ljungby i juni 2018. Ytterligare tankställen för HVO12 för tunga transporter byggs
i länet samt tre nya biogasställen och en ny tankstation för flytande biogas har
beviljats stöd via Klimatklivet. Ett tankställe för etanol kommer att färdigställas
under året i Ljungby kommun. Fler laddningsstationer, främst icke publika, för så
kallad hemmaladdning, kommer att byggas i länet med stöd av Klimatklivet.
Energikonverteringar från fossila bränslen till biobränsle har påbörjats inom
industrin. Gällande privattransporter kan man konstatera att i Sverige kör män
generellt mer bil än kvinnor13, vilket antas gälla även i Kronobergs län.
Projekt RESOLVE har syftet att minska de koldioxidutsläpp som genereras av
detaljhandeln. Linneuniversitet deltar i projektet som statlig myndighet. En ny
enkät i Växjö stad har gjorts bland kunder och butiksägare om deras
transportvanor. Enkäten visade att fler kvinnor än män arbetar inom detaljhandel
och fler män inom transportsektorn. Ungefär lika många kvinnor som män
besvarade kundenkäten.
Produktionen av energi från förnybara energikällor de närmsta fem åren förväntas
att öka i Kronoberg. 2017 fanns sju vindkraftverk med en installerad effekt på
8 MW i Kronobergs län. Antalet anlagda vindkraftverk har inte ökat sedan 2015
eftersom några vindkraftparker väntar på att elnätet i Uppvidinge kommun ska
byggas ut, för att sedan kunna ansluta när anläggandet av verken är klart. När
nätkoncession är beviljad förväntas anläggandet av en del tillståndsgivna
vindkraftparker påbörjas. Det finns även en del parker som under året har
avgjorts vid miljöprövningsdelegationen och i mark- och miljödomstolen, vilket
också har resulterat i att fler verk har fått tillstånd att byggas.

Energibalans 2015 Kronobergs län. WSP Environmental Sverige 2016-02-02.
HVO är förkortning för Hydrerad Vegetabilisk Olja.
13 Rydhagen, Birgitta (2013) Genus och Miljö. Lund: Studentlitteratur
11

12
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Kraftfull satsning för att minska klimatpåverkande utsläpp
GreenAct Kronoberg lanserades förra året och fungerar som en regional
nätverksplattform för samverkan genom att involvera alla länets aktörer, såväl
privata, ideella som offentliga och drivs av Länsstyrelsen. Linneuniversitet deltar
som statlig myndighet. Hittills har två temagrupper startat, med fokus på
Transport och Cirkulär ekonomi.
Förutom Länsstyrelsen bedriver flera aktörer på regional nivå ett aktivt och
kraftfullt åtgärdsinriktat arbete.
• Miljö Linné och Refarm 2030 arbetar aktivt inom området ”klimatsmart mat”.
• Energikontor Sydost bedriver ett stort antal projekt för att energieffektivisera
och minska länets klimatpåverkan.
• Miljöfordon Sverige driver projektet GreenCharge 2 med målet att ha en
fossilbränslefri fordonsflotta år 2020, där flertalet av länets kommuner har
anslutit sig.
• Ett flertal av länets kommuner och medlemmar i GreenAct Kronoberg har
tecknat miljömållöfte med Länsstyrelsen med syfte att genomföra länets
åtgärdsprogram och därmed minska sin klimatpåverkan.
Region Kronoberg driver under tre år projektet Hållbar Mobilitet i Gröna
Kronoberg i samverkan med Energikontor Sydost. Projektets mål är att främja
hållbara tjänsteresor, arbetspendling och godstransporter. Dessutom har Region
Kronoberg har beviljats 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi.
Projekt Cirkulär Ekonomi i Kronoberg och Kalmar län, CRKKL, syftar till att
främja en hållbar omställning genom utmaningsdriven innovation och att det
cirkulärekonomiska perspektivet ska anammas av privat och offentlig sektor.
UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020 –
BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
Fossilbränslefritt 2030
Användningen av fossila bränslen inom Kronobergs län har upphört 2030.

Målet kan nås, om fler åtgärder vidtas. Idag utgör förnybara bränslen drygt hälften
av den totala energianvändningen i Kronobergs län (54 procent, 2013 års data).
Förhållandena har varit i stort sett likadana sedan 2010 vilket innebär att ingen
utveckling skett de senaste åren. För att nå målet måste takten öka i utfasningen
av fossila bränslen.
Det är främst inom transportområdet och industriell verksamhet som fossila
bränslen används i länet i dag. Lämpliga åtgärder för att uppnå målet är att öka
produktionen av biogas och andra typer av förnyelsebara drivmedel, inköp av
fordon som drivs av förnyelsebara drivmedel samt elfordon.
Produktion av förnyelsebar el genom vindkraft och kraftvärme vid fjärrvärmeverk
är också viktiga åtgärder för att möta behoven av förnybart inom hushåll, industri
och transportområdet.
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Plusenergilän
År 2050 är Kronobergs län ett Plusenergilän. Detta innebär att produktionen av
förnybar energi och biobränsle överstiger den totala energianvändningen i
länet, dvs. blir självförsörjande och kan exportera förnybar energi.

Enligt energibalans 2015 Kronobergs län sjunker energianvändningen på grund av
minskad verksamhet i länet. Volymen av nyttjat fossilfria bränslen förblir samma
medan de övriga bränslen minskar något vilket gör att totalt sett ökar andelen
fossilfria bränslen något trots att volymen inte ökar. För att Kronoberg ska kunna
nå miljömålet om att bli ett plusenergilän måste volymen av förnyelsebara
bränslen öka väsentligt.
Senaste data, från 2013, visar att den förnybara energitillförseln i länet ligger på
omkring 2,7 TWh vilket är under hälften av det totala behovet på 6,1 TWh.
Detta innebär en stor utmaning för att nå målet men den relativt långa
tidshorisonten till år 2050 möjliggör en större omställning. De energikällor som
bedöms ha störst potential att öka är vindkraft och kraftvärme men även
vattenkraft och solenergi bidrar till omställningen.
Utsläpp av koldioxid från fossilt bränsle
Utsläpp av koldioxid i Kronobergs län från fossila bränslen län ska till år 2020 ha
minskat till 2 ton per år och per länsinvånare.

Koldioxidutsläppen. per person i Kronoberg var drygt 4 ton per person år 2013
Mellan 2013 och 2014 minskade utsläppen i länet med 1,5 procent. Men utsläppen
från transporter är märkbart högre än för riket och en förklaring kan vara att
glesbebyggda län har svårare med effektiv kollektivtrafik och har längre sträckor
att transportera sig.
Ska målet nås måste 2013 års utsläpp halveras vilket innebär att utsläppen måste
minskas med nästan en tredjedels ton per år och person.
Förnyelsebar energi
70 procent av den totala energianvändningen i Kronobergs län kommer år
2020 från förnybara källor.

År 2013 utgjorde förnybara bränslen drygt hälften, 54 procent, av den totala
energianvändningen i Kronobergs län. Vattenkraft står för 250 000 MWh,
solenergi för 114 MWh, vindkraft för 10,9 GWh och resten kommer från bland
annat fjärrvärme.
Förhållandena har sett i stort sett likadana ut sedan år 2010 vilket innebär att
ingen utveckling skett de senaste åren. För att nå målet måste takten öka i
utfasningen av fossila bränslen.
Det är främst inom transportområdet och industriell verksamhet som fossila
bränslen används i länet i dag. Lämpliga åtgärder för att uppnå målet är att öka
produktionen av biogas och andra typer av förnyelsebara drivmedel, inköp av
fordon som drivs av förnyelsebara drivmedel samt elfordon.
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Produktion av förnyelsebar el genom vindkraft och kraftvärme vid fjärrvärmeverk
är också viktiga åtgärder för att möta behoven av förnybar el inom hushåll,
industri och transportområdet.
Användning av elenergi
Användningen av elenergi i bostäder och lokaler samt industriprocesser ska
minska med 20 procent till 2020, räknat från 1995.

Den totala användningen av el har minskat med 22 procent sedan 1995 och målet
ser ut att vara uppnått.
Uppgifterna om elanvändning i lokaler har baserats på uppgifter från
elanvändning för offentliga verksamheter. Inom denna kategori skedde en
betydande minskning mellan 2000 och 2005 men förmodligen beror detta på en
förändring i SCB:s statistikberäkning och omklassificering av kategorin snarare än
någon verklig minskning av elanvändningen. Även inom industrin skedde flera
förbättringar under åren 2008, 2010 och 2013 där elanvändningen minskat totalt
med cirka 22 procent från 1995 års värden. Reduceringen i industrisektorn kan
dock bero på nedläggning av verksamhet snarare än energieffektiviseringar.
Användningen av elenergin inom bostadssektorn har inte minskat på samma sätt
utan ökade till och med under 2010. Mellan 2010–2013 skedde dock förbättringar
och elförbrukningen har totalt sett minskat med 14 procent från 1995 års
användning.
Fossil koldioxid från trafiken
Utsläppen av fossil koldioxid från trafik och arbetsfordon har år 2020 minskat
med 35 procent, jämfört med 1990 års utsläpp.

Senaste data från år 2013 anger utsläppen av koldioxid från fossila transporter till
cirka 560 000 ton koldioxid vilket är en väsentlig skillnad från målbilden.
Skulle minskningen skett linjärt borde de år 2013 varit 430 000 ton koldioxid för
att år 2020 komma ner till 400 000 ton koldioxid. Fram till 2007 försvann de
miljövinster som gjordes tack vare bränsleomställning till fossilfria drivmedel och
energieffektivare fordon genom ett ökat resande under samma period. Efter 2008
(möjligen som följd av finanskrisen) minskade resandet något vilket gjorde att
utsläppen började sjunka. Efter 2013 har utsläppen ökat igen då det ökande
resandet inneburit att fossilfritt drivna fordon och effektiviseringar inte slår
igenom i utsläppsstatistiken.
Sammantaget innebär detta att om det inte görs radikala förändringar på
internationell, nationell och regional och lokal nivå är prognosen att målet inte
kommer att uppnås.
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Förnyelsebara fordonsbränslen
Förnyelsebara fordonsbränslen utgör minst 30 procent inom vägtransporter år
2020 i Kronobergs län.

År 2013 utgjorde förnyelsebara fordonsbränslen cirka 9 procent inom
vägtransporter. År 2010 var motsvarande siffra cirka 6 procent och trenden för
användning av fossilfria fordonsbränslen går åt rätt håll men inte tillräckligt
snabbt.
Biogasanvändningen i transporterna har ökat från en nollnivå år 2010 till 1,4 GWh
2015 enligt SCB. Naturgasanvändning för 2015 ligger på 1,1 GWh.
Användningen av biodiesel14 år 2017, som inblandning i dieselbränsle, motsvarade
11 710 kubikmeter vilket är något högre än 2016 då 11 350 kubikmeter användes.
FAME som låg på 1700 kubikmeter år 2016 används inte längre medan HVO har
ökat från 10 700 till 14 900 kubikmeter mellan 2016 och 2017.
Andelen etanol15 har legat på ungefär samma nivå under de senaste åtta åren
(4 000 kubikmeter/år). Där inkluderas även 5-procentig inbladning i motorbensin.
Användningen av el16 inom vägtransporter har legat på en relativt konstant nivå
mellan 2009 och 2013 (0,05 procent) men minskat till 0,03 procent mellan 2014
till 2016. Med de senaste årens elbilsutveckling kan denna andel förväntas öka
fram till 2020.
Förnyelsebara drivmedel i Kollektivtrafiken
Kollektivtrafiken i Kronobergs län är fossilbränslefri år 2020.

Enligt Miljöarbetet 2017 för Sveriges landsting och regioner har Region
Kronobergs länstrafik 99,6 procent förnybara drivmedel. Region Kronoberg har
systematiskt under flera år arbetat med att minska busstrafikens miljöpåverkan.
Ett stort steg togs under 2013 när bussflottan började köras på förnyelsebara
bränslen istället för fossila. Regionbusstrafiken körs på RME (rapsmetylester) och
HVO (hydrerad vegetabilisk olja) medan stadstrafiken körs på biogas. Man
kommer att arbeta vidare för att även den sista andelen fossil diesel ska bort från
kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikmyndigheten menar att arbetet kommer fortgå och bedömningen är
att målet om 100 procent fossilfritt bränsle till år 2020 troligen kommer att nås.

14http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0109/LevBensDiesEt

aEld/?rxid=edaeea30-676f-40d6-a811-27befe50a024
15http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0109/LevBensDiesEt
aEld/?rxid=edaeea30-676f-40d6-a811-27befe50a024
16http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203/SlutAnvSektor/
?rxid=0fe2db35-3aeb-4bc6-b826-2d3a3dca7b8c
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Produktion av förnyelsebara fordonsbränslen
Produktion av förnyelsebara fordonsbränslen t.ex. biogas i Kronobergs län ska
vara minst 30 GWh år 2020. (Detta motsvarar årsförbrukningen för ca 2 700
personbilar.)

Den totala biogasproduktionen år 2016 var 39,8 GWh enligt
Energimyndigheten17. Av detta nyttjades två tredjedelar inom kollektivtrafiken och
en tredjedel tankades av privatbilar. I Kronobergs län fanns, vid utgången av år
2018, sju biogasanläggningar.
Länsstyrelsen bedömer att produktionen av förnyelsebara fordonsbränslen,
genom biogasproduktionen, når målet till år 2020. Det finns både
rötningskapacitet och tillräckligt med rötningssubstrat från matavfall, slam från
reningsverk och gödsel för att uppnå målet. Länsstyrelsen bedömer att om det
finns avsättning för gasen kan utvecklingen bli fortsatt god och att det finns
utrymme för fler anläggningar.
Tankställen för förnyelsebara bränslen
Tankställen för förnyelsebara fordonsbränslen (utöver E85) finns i alla kommuner
i Kronobergs län år 2020.

I Kronobergs län finns fyra tankstationer för biogas: i Alvesta, Ljungby, Växjö
och Älmhult. Det finns totalt 41 stycken laddstolpar18 för elbilar och flera nya
planeras.
Utbyggnadstakten för förnyelsebara bränslen går stadigt framåt och prognosen är
att målet om tankställen för förnyelsebara bränslen ser ut att kunna nås till 2020.
Dock kan det bli svårt för de mindre kommunerna att få underlag till
biogasmackar och där bedömer Länsstyrelsen att det är mest realistiskt att satsa på
laddstolpar. Tankställen som delvis eller helt erbjuder biodiesel är också möjliga
alternativ framgent om produktion och efterfrågan på det helt fossilfria bränslet
ökar.
Ökat resande med kollektivtrafiken
För kollektivtrafiken gäller följande: Marknadsandelen ska öka till 15 procent år
2030.

Kollektivtrafikens andel av allt resande i Kronobergs län var 7 procent år 2017.
Fler kvinnor än män åker kollektivt (52 procent kvinnor jämfört med 48 procent
män). Det nationella genomsnittet år 2017 låg mellan 3 och 24 procent, där

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2017/sveriges-biogasproduktion-okade-till-2twh-under-2016/ och https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=5685
18 http://map.tankagront.se/
17
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storstadsregionerna drar upp andelen. Uppgifterna är hämtade från
Kollektivtrafikbarometern 201719.
Marknadsandelen i Kronobergs län har ökat de senaste åren och ligger nu på 14
procent jämfört med 10 procent året innan. Marknadsandelen för kollektivtrafiken
i Sverige ligger på en högre nivå bland kvinnor (30 procent) jämfört med bland
män (23 procent).
En positiv faktor att bygga vidare på är att kundnöjdheten i Kronoberg är hög. I
trafikbarometerns årliga undersökning angav 84 procent att de var nöjda med sitt
länstrafikbolag vilket är högre än riksgenomsnittet på 81 procent år 2016.

19

Kollektivtrafikbarometern 2017
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FRISK LUFT

Luftkvaliteten är relativt god i länet. Liksom på många andra håll i landet har
vi störst problem att nå miljömål för partiklar (PM10) i tätorter.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Regional samverkan sker genom Kronobergs Luftvårdförbud. Förbundet har
bland annat en viktig roll i att samordna de olika kommunernas luftövervakning
och driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av luftkvalitet i
tätorter.
Vid prövning av nya tillstånd för miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken
agerar Länsstyrelsen i Kronoberg som samrådsmyndighet och remissinstans.
Länsstyrelsen lägger stor vikt vid prövningen att villkoren för utsläpp till luft i
tillstånden är utformade på ett sådant sätt att bästa möjliga teknik tillämpas.
Åtgärder på kommunal nivå
Luftövervakning sker i länets kommuner. Samtliga kommuner i länet utför
återkommande mätningar av luftkvaliteten. Användning av PM10-certifierad
sopmaskin/partikelsug i flera kommuner samt rondeller, som minskar antalet
starter/stopp i trafiken, liksom händelsestyrda trafikljus vid lågtrafik, är goda
exempel på vad som gjorts.
Åtgärder inom näringslivet
Ett antal företag i länet är medlemmar och deltar i Kronobergs Luftvårdsförbunds
arbete. Industrin investerar allt mer i modern reningsteknik vilket gör att
utsläppen av till exempel VOC förblir densamma eller minskar, trots ökad
förbrukning av lösningsmedel.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING
Miljökvalitetsmålet är nära att nås till år 2020. Flera preciseringar nås och
partikelhalterna ligger precis under preciseringens nivå.
Alla påverkas, men barn påverkas mer av luftföroreningar. Barn påverkas genom
minskad födelsevikt, för tidig födsel, komplikationer under förlossningen, ökad
dödlighet bland nyfödda, samt luftvägsbesvär (infektioner, astma).
126 personer beräknas dö i förtid varje år på grund av effekterna av partiklar
(PM10) i Kronobergs län20. Bättre luftkvalitet innebär bättre livskvalitet (minskad
sjuklighet), mindre sjukfrånvaro och ökad livslängd.

20

Forsberg et al. Ambio Vol. 34, No. 1, February 2005
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Problemen är störst i intensiv trafikmiljö. Lokalt, och mestadels tillfälligt
förekommer förhöjda halter av ämnen. Långdistanstransporterade ämnen och det
faktum att länet är ett glesbygdslän där invånarna har hög andel egna bilar
påverkar länets luftkvalitet. Halterna av PM2,5 beror främst på långväga transport
och vedeldning, medan PM10 är mer lokalt alstrade (trafik).
Trafiken, dubbdäcksanvändning och vedeldning påverkar den lokala
luftkvaliteten. Samhällsplanering, gaturummets utformning, boendemiljöer,
trafiksituationen påverkar också luftkvaliteten. Trånga gaturum med hög
trafikintensitet ger höga halter av luftföroreningar.
Mer måste fortfarande göras för att begränsa partikelhalterna. Det behövs
information och opinionsbildning för att minska andelen dubbdäck,
transporterna, lösningsmedelsanvändningen och vedeldningen.
Sammanfattningsvis görs mycket bra arbete i länet, men frågan är om det räcker,
varför utvecklingen bedöms vara neutral.
Halten av bensen (preciseringen nås)
Årsmedelvärdet från mätningar i Växjö, Ljungby och Älmhult mellan 2007–2011
visar att halten varit 0,7 mikrogram per kubikmeter (µg/m³), det vill säga under
miljömålet. Sannolikt är de representativa för fler trafikbelastade miljöer.
Sedan år 2012 görs mätningar enbart i Älmhult och medelvärdet för 2017 var 0,5
µg/m³. Mätningarna som helhet visar att halterna minskat successivt från 4–5
µg/m³ i början av 1990-talet. Utvecklingen förklaras delvis av minskad bensenhalt
i bensin.
Under 2017 har det gjorts mätningar under tre veckor i länets kommuner. Högst
periodmedelvärde uppmättes i Ljungby, Tingsryd och Markaryd men samtliga
uppmätta halter var låga.
Partiklar (PM2,5), (preciseringen nås)
Mätningar sker sedan mars 2012 i Älmhult och Växjö (urban bakgrund) och Asa
(ren landsbygd, regional bakgrund), samt i trafikbelastad miljö på ytterligare två
platser per år: under 2017 gjordes även mätningar i gaturum i Ljungby och
Markaryds kommuner. Under 2017 varierade årsmedelvärdena mellan 4 och 7
µg/m³ på de olika mätplatserna. Högst årsmedelsvärde under perioden 2012–2017
noterades från Tingsryd 2015 (11 µg/m³). Högst årsmedelvärden noteras från
Ljungby och Växjö (14–15 µg/m3). Resultaten från mätningarna i Tingsryd har
kontrollerats utan trolig förklaring och bör därför behandlas med viss försiktighet.
Bedömningen är att det mål som satts upp genom preciseringarna för
miljökvalitetsmålet Frisk luft nås i hela länet för de mindre partiklarna PM2,5.
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Partiklar, PM10 (preciseringen tangeras)
Årsmedelvärden av partiklar, PM10, var inom ramen av preciseringarna för
miljökvalitetsmålet på samtliga platser under 2017. Under 2012–2017 har
mätningarna visat på 6–9 µg/m³ på ren landsbygd, 11–15 µg/m³ i tätort utan
direkt trafikpåverkan och 11–17 µg/m³ som årsmedelvärde i trafikbelastade
miljöer.
Dygnsmedelvärdena är mest kritiska. I Växjö noterades halter över 30 µg/m³ luft
under 34 dygn under 2017, vilket är en ökning från föregående år. För att minska
antalet dygn med kraftigt förhöjda partikelhalter i mars och april är det viktigt att
minska användningen av dubbdäck samt att genomföra tidig och upprepad
gaturengöring.
Andelen bilar som kör på dubbdäck varierar mellan åren mellan 43 och 59
procent i Södra Sverige Region Syd enligt Trafikverkets indelning. Vid den senaste
mätningen 2017 var andelen 47 procent21.
Marknära ozon (preciseringen nås inte)
I Asa genomförs mätningar sedan 2007. Preciseringen om 70 µg/m³ som
åttatimmarsmedelvärde överskreds 167 dygn år 201722, vilket är mer än
medelvärdet för alla år. Mellan åren 2007–2017 har detta överskridits mellan 145
och 204 dygn per år. Timmedelvärdet 80 mikrogram per kubikmeter luft
överskreds 120 dygn år 2017. För perioden 2007 till 2017 har överskridanden
noterats mellan 98 och 150 dygn per år, vilket innebär att preciseringen inte nås.
För 2014 och 2011 saknas heltäckande data från stationen i Asa. Även 2016 och
2017 saknades mätresultat vissa perioder.
Ozonindex, AOT40
Mätningar visar att ozonindex sedan 2007 har överskridits fem av nio år med
mätresultat (2008, 2009, 2012, 2013 och 2016). År 2017 var ozonindex 7157 att
jämföra med 2016 då det var 10 832 mikrogram per kubikmeter och timme23.
Kvävedioxid (preciseringen nås)
Transporter är den största källan till utsläpp av kväveoxider i Kronobergs län.
Ökande trafik och andel dieselbilar ger ökade utsläpp av kväveoxider.
Mätningarna visar att halterna i tätorterna är egenproducerade, vilket innebär att vi
själva har möjlighet att påverka dem. Mätningar på ren landsbygd visar knappt 2
µg/m³. Under 2017 mättes de högsta värdena på den trafikbelastade lokalen i
Växjö (13 µg/m³). Resultat från icke direkt trafikpåverkade platser i Ljungby,
Trafikverket. Undersökning av däcktyp i Sverige, Vintern 2017 (januari–mars), Trafikverket
publikation 2017:184.
22 Marknära ozon i Asa, Årsrapport 2017, www.kronobergsluft.se
23 Marknära ozon i Asa, Årsrapport 2016. www.kronobergsluft.se
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Växjö och Älmhult visar lägre värden; 7–8 µg/m³. I länets övriga kommuners
trafikbelastade miljöer, har halterna under mellan åren 2012–2017 varit 5–12
µg/m3. Lägst halter har noterats i nordost, i Uppvidinge kommun. Samtliga
resultat har varit under preciseringen inom miljökvalitetsmålet Frisk luft och
under gränsvärdena för miljökvalitetsnormer. Det saknas underlag för att bedöma
timmedelvärdet, men bedömningen är att preciseringen nås24.
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE)
NÄRA → Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.
UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020 – FRISK LUFT
Småskalig vedeldning
År 2020 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.

Uppföljningen baseras på data som sotningsfejarmästarna rapporterar in årligen
till Länsstyrelsen på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB).
Uppföljningen baseras på villapannorna i länet. År 2007 fanns cirka 18 500
pannor, varav 5662 eldades med olja, 5171 var konventionella fastbränslepannor
och 7703 var fastbränslepannor av keramik eller pelletspannor (vilka antas vara
”miljögodkända”). Utöver detta fanns cirka 49 000 lokaleldstäder, (vedeldade
köksspisar, bakugnar, vedkaminer), det vill säga eldstäder som i princip värmer ett
enstaka rum.
År 2013 hade antalet villapannor totalt minskat till cirka 12 045 stycken. Antalet
oljepannor hade minskat till 1385, de konventionella fastbränslepannorna hade
minskat till 3 233 men de utgjorde fortfarande samma andel av pannorna, cirka 27
procent. Antalet miljögodkända pannor var 7 427. Utöver detta finns cirka 54 437
lokaleldstäder, som oftast inte används för daglig uppvärmning av bostäder.
Antalet har ökat med cirka 5 500 stycken sedan år 2007.
År 2017 hade antalet villapannor totalt minskat till 10 887 stycken. Antalet
oljepannor hade minskat till 1013, de konventionella fastbränslepannorna hade
minskat till 2 617 och utgör 24 procent av pannorna. Antalet miljögodkända
pannor var 7 257. Utöver detta finns cirka 59 952 lokaleldstäder. Antalet har ökat
med cirka 10 952 stycken sedan år 2007.
24

Tätortsprogram i Kronobergs län, resultat 2007–2017, Kronobergs luftvårdsförbund, april 2018

Regional årlig uppföljning av miljömålen 2018 – Länsstyrelsen Kronobergs län 2018-11-28
Sida 22 av 84

Antalet eldstäder som används som huvudsaklig uppvärmningskälla i bostäder
eller motsvarande har minskat i länet med ca 38 procent mellan 2007 och 2015
medan antalet lokaleldstäder har ökat med ca 15 procent under samma tid. Idag
finns det nästan sex gånger så många lokaleldstäder registrerade som det finns
villapannor. Hur mycket dessa lokaleldstäder används finns det inga uppgifter om.
Andelen ”miljögodkända” pannor för småskalig eldning med biobränslen som
används som huvudsaklig uppvärmningskälla i bostäder eller motsvarande har
ökat från 42 procent år 2007 till 67 procent år 2017.
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BARA NATURLIG FÖRSURNING

Försurningen är fortfarande ett stort miljöproblem. Trots minskat nedfall och
vissa tecken på återhämtning i mark och vatten är 56% av sjöarna försurade.
Mycket tyder på att kalkning kommer att behövas i många år framöver för att
bibehålla biologiska värden i länets sjöar och vattendrag.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Under budgetåret 2017 fördelade Länsstyrelsen statsbidrag med sammanlagt 9,3
mkr till länets kommuner. Tanken med bidragsverksamheten som pågått i många
år är att kommunerna skall kunna genomföra kalkning av sjöar och vattendrag
enligt länsplanen för kalkning.
Länsstyrelsen undersöker effekterna av kalkningsverksamheten genom en
omfattande fältverksamhet. Under 2017 hämtades ca 900 vattenprover in för
kemisk analys i länets kalkade sjöar och vattendrag. Bottenfaunan undersöktes i 38
vattendrag och 4 sjöar. Vidare provfiskades 30 vattendrag och 8 sjöar.
Med resultat från kemiska och biologiska provtagningar som underlag utvärderar
Länsstyrelsen löpande kalkningens effekter i länets vatten. Syftet med detta är att
optimera verksamheten för att åstadkomma så mycket miljönytta som möjligt för
tillgängliga bidragsmedel.
Åtgärder på kommunal nivå
I kommunernas regi spreds 2017 totalt 8 539 ton kalk i sjöar och vattendrag i
Kronobergs län varav 3 808 ton (45 procent) med doserare till vattendrag, 1 608
ton (19 procent) på våtmarker och 3 123 ton (37 procent) direkt i sjöar.
Åtgärder inom näringslivet
Askspridning motverkar försurning och återför näringsämnen till marken efter
omfattande uttag av GROT25, framför allt på starkt försurad mark eller i skog på
torvmark. Spridningsområdena ligger i regel inom 6 mil från askupplagen. Via
Skogsstyrelsens planering spreds aska på cirka 320 hektar 2018 och 149 hektar
2017. Fler företag planerar för att sprida aska.
Uttaget av grot ligger i regel kring 2500 – 3000 hektar per år. 2017 togs grot ut på
4 000 hektar. Grot är en förnyelsebar energikälla som innebär minskade utsläpp av
försurande ämnen som koldioxid och svaveloxid.

25

GROT är en förkortning av GRenar Och Toppar
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Arealen som aska sprids på i länet har minskat sedan VEAB:s aska nu tas om
hand av ett bolag som kör den till andra län. Tidigare spreds aska på mer än 1000
hektar årligen i länet.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet inte är uppnått och heller inte
kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder inom
överskådlig tid. Svavelnedfallet minskar men eftersom effekterna kommer att
kvarstå under många år bedöms utvecklingen vara neutral.
Påverkan genom atmosfäriskt nedfall
Försurningen är fortfarande ett av länets största miljöproblem. Orsaken är
framförallt nedfall av försurande svavel som under lång tid utarmat markens
buffringsförmåga. Nedfallet var som störst under 1970-talets andra hälft och har
därefter minskat successivt. Sedan 1997 har nedfallet av svavel till länets skogar
minskat med cirka 75 procent26.
Motsvarande minskning av kvävenedfall har inte konstaterats trots att utsläppen
och halterna i luften har minskat. Kvävenedfallet varierar mellan åren.
Mätningarna visar att nedfallet via nederbörd varit mellan 5 och 12 kg kväve per
ha och år, vilket överskrider det värde som används för kritisk belastning för
övergödning, 5 kg/ha och år27.
Effekterna av det minskade svavelnedfallet syns tydligt i minskade svavelhalter i
markvattnet på undersökta skogsytor i länet28. Däremot finns ingen entydig bild av
återhämtning i marken.
Påverkan genom skogsbruk
Även skogsbruket har en försurande effekt på mark och vatten. Vid uttag av skog,
särskilt granskog, utarmas marken på buffrande ämnen. Skogsbrukets andel av
markförsurningen har ökat i takt med att det sura nedfallet minskat. Graden av
påverkan är beroende på om enbart stam eller även grenar och toppar (GROT)
tas ut. Uttaget av GROT har fördubblats sedan år 2000, vilket ytterligare har ökat
på markförsurningen. Återföring av aska från värmeverk etc. har använts som en
metod att kompensera för uttag av GROT. Askåterföringen har fördubblats sedan
år 2000. Detta är dock långt ifrån tillräckligt29.

Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län - IVL rapport B 2174
Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län - IVL rapport B 2174
28 Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län - IVL rapport C160
29 Miljömålen, Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och etappmål 2016 – NV rapport
6707
26
27
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Försurande sjöar och vattendrag
Enligt beräkningar med den så kallade MAGIC-modellen är 56 procent av sjöarna
i Kronobergs län (större än 1 hektar) försurade på grund av mänsklig aktivitet30.

SLU har beräknat sannolikheten för att en given sjö är försurad31. För Kronoberg
är denna >50% i övervägande delen av länet (se karta).
Länets 14 referenssjöar uppvisar i de flesta fall en viss återhämtning från
försurning. Detta framgår tydligast när det gäller syraneutraliserande förmåga
(ANC). Alla mätningar i referenssjöar utom en visar positiva trender32.
Försurad mark
Andelen sur mark är fortfarande hög i Kronobergs län, och enligt
bedömningsgrunderna för skogslandskapet överstiger nedfallet fortfarande
markens neutraliseringsförmåga på hälften av sydvästra Sveriges yta33.
Preciseringen Försurad mark syftar även på biologisk mångfald i vattenekosystem.
Mörten är känslig för surt vatten och behöver ett pH-värde över 6,0 för att kunna
Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010 - SLU Rapport 2012:5
Hur kan resultaten från Omdrevssjöarna användas i vattenförvaltningen? – SLU rapport 2016:17
32 Kalkning av sjöar och vattendrag 2017 – Länsstyrelsen i Kronobergs län meddelande 2018:05.
33 Tillståndet i skogsmiljön i Kronobergs län - IVL rapport B 2174
30
31

Regional årlig uppföljning av miljömålen 2018 – Länsstyrelsen Kronobergs län 2018-11-28
Sida 26 av 84

fortplanta sig. Mörten saknas ofta i försurade sjöar och är därför, där den finns, en
bra indikator på relativt goda ekologiska förhållanden. Nätprovfisken i ca 280
kalkade sjöar, under perioden 1993–2016, visar att mörten föryngrade sig i 85
procent av antalet sjöar, eller annorlunda uttryckt, i 97 procent av den undersökta
sjöarealen. De sjöar som hittills provfiskats utgör cirka 75 procent av länets totala
sjöareal. Det bör emellertid framhållas att den goda mörtföryngringen i länet till
stor del är beroende av sjökalkning.
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under
de senaste åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon
tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; alternativt
positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.
UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020 –
BARA NATURLIG FÖRSURNING
Andel sjöar drabbade av försurning
Av länets samtliga sjöar >1ha, ska år 2020:
– högst 35 % av antalet sjöar vara försurade orsakad av mänskliga aktiviteter
och
– högst 20 % av sammanlagda sjöytan vara försurad orsakad av mänskliga
aktiviteter.

Nästan alla länets okalkade referenssjöar visar en viss återhämtning från
försurningen med avseende på syraneutraliserande förmåga (ANC). Trots att
många sjöar fortfarande är försurade har det minskade nedfallet gjort att
försurningstrycket på mark och vatten avtagit. Modellberäkningar visar att den
största återhämtningen skedde under 1990-talet. Under 2000-talet har
förbättringstakten avtagit betydligt och merparten av dagens sura vatten kommer
att vara försurade under överskådlig tid34.
Enligt beräkningar är 56 procent av sjöarna i länet antropogent försurade35.
Uppgifter om hur stor andel av den totala sjöarealen dessa utgör finns för
närvarande inte tillgängligt.
Målet nås inte till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Kalkning
kommer därför att behövas i många år till, och är en nödvändig åtgärd för att

34
35

Naturvårdsverket Rapport 6449
Försurningsläget i Sveriges ytvatten 2010 - SLU Rapport 2012:5
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uppnå nationella och regionala miljömål. Det är inte sannolikt att målet uppnås till
2020.
Målsjöar
Av länets sjöar som kalkas för sin egen skull (s.k. målsjöar), ska år 2020:
– mörten kunna fortplanta sig i minst 80 procent av antalet,
– mörten kunna fortplanta sig i så många att deras sammanlagda sjöyta
motsvarar minst 96 procent av den totala ytan målsjöar.

Fiskfaunan i kalkade målsjöar följs upp genom standardiserade nätprovfisken.
Med hjälp av fångstens art-, längd- och viktfördelning kan index beräknas för
bedömningen.
Länet har för närvarande 224 målsjöar. Under åren 1993–2017 har 200 av dessa
sjöar provfiskats. Sammanvägd bedömning av miljömålet görs varje år, men
merparten av underlaget är av naturliga skäl genererat under tidigare år.
Bedömningen av försurningsläget 2017 pekar på att mört kan fortplanta sig i 90 %
av totala antalet målsjöar, vilket motsvarar 97 % av den totala ytan målsjöar. Målet
bedöms därmed vara uppnått.
Målets uppfyllelse beror inte bara av minskat nedfall och återhämtning från
försurning i mark och vatten. Även kalkningen är viktig. Framtida
medelstilldelning för kalkning av sjöar och vattendrag har betydelse för om målet
verkligen kan nås.
Målvattendrag
Av länets vattendrag som kalkas för sin egen skull (målvattendrag) ska år 2020:
–bottenfaunan vara obetydligt påverkad av försurning i minst 70 procent av
den sammanlagda sträckan.

Bottenfaunan undersöks i målvattendragen genom den standardiserade
”sparkmetoden”. Försurningspåverkan bedöms utifrån bl.a. artsammansättning i
varje provlokal i en 4-gradig skala. Som kriterium för ”obetydlig
försurningspåverkan” används klass 1 och 2. Varje provlokal får sedan
representera en viss vattendragsträcka, ofta ett helt målvattendrag. Undersökning
sker årligen, men bedömningen görs utifrån de tre senaste årens resultat. Målet
anses uppnått när ingen eller obetydlig försurningspåverkan i minst 70 procent av
sträckans målvattendrag uppnåtts de sex senaste åren.
Den sammanvägda bedömningen av undersökningar 2013–2018 tyder på att
bottenfaunan är obetydligt påverkad av försurning i 86 procent av den
sammanlagda sträckan målvattendrag (261 km).
Målet är således för närvarande uppnått om trenden håller i sig. Utvecklingen är
positiv.
Målets uppfyllelse beror emellertid inte bara på minskat nedfall och återhämtning
från försurning i mark och vatten. Även kalkningen är viktig. Framtida
medelstilldelning för kalkning av sjöar och vattendrag har därför stor betydelse för
om det regionala målet kan fortsätta att vara uppnått.
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Utsläpp av kväveoxider
År 2020 ska utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län ha minskat till 2 500 ton.

Målet nås inte idag, men allt tyder på att det kommer att klaras till år 2020, även
om det blir med liten marginal. 2016 släpptes det ut drygt 2 500 ton. De senaste
åren har utsläppen minskat varje år. Även om minskningen blir mindre för varje
år bör det finnas goda möjligheter att nå målet till år 2020.
Länet påverkas i hög grad av genomgående fjärrtransporter på lastbil, som inte
påverkas av regional planering. Det behöver göras mer för att minska utsläppen i
länet, framförallt inom trafiksektorn.
Körsträckan per bil låg på ungefär samma nivå mellan 2013 och 2016 (1 239–
1 242 mil). 2017 var körsträckan per bil något kortare (1 226 mil). I länet
klassificerades 4,3 procent av antalet personbilar i trafik som miljöbilar36 i slutet av
år 201737. 4 435 av länets 102 851 bilar var miljöbilar att jämföra med utgången av
år 2015 då 2 189 av länets 110 000 bilar var miljöbilar (klass MB2013).
Åtgärder för att minska transporternas utsläpp redovisas i Åtgärdsprogram för
miljömålen i Kronobergs län 2014–2020, i temat för Klimat och energi38. Ett nytt
åtgärdsprogram för miljömålen håller på att tas fram.

Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen
2006:227
37 Fordon 2017, data från Trafikanalys, SCB. Publicerad 2018-13-13.
38 Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 2014–2020
36
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GIFTFRI MILJÖ

Giftiga ämnen i slam minskar och PCB i byggnader har sanerats. Sanering av
förorenad mark åtgärdas långsamt, dock inte i den takt och omfattning som
skulle behövas. Samtidigt ökar användningen av kemikalier och nya sorters
kemikalier tillkommer med oklara effekter på hälsa och miljö.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Undersökningstakten av Länsstyrelsens prioriterade objekt över förorenade
områden har ökat. Sedan föregående år har ett prioriterat objekt sanerats och en
ny sanering påbörjats. Flera större saneringsprojekt pågår.
Länsstyrelsen håller på att kartlägga situationen angående PFAS i länet. Arbete
pågår i länet för att öka kunskapen kring PFAS genom att samla in information
och ordna utbildning för kommunerna.
Glasrikeuppdraget, ett regeringsuppdrag 2012–2017, som slutredovisades 2018,
stärkte näringslivet och besöksnäringen och arbetade för långsiktig sanering av
glasbruk. Uppdraget omfattade samordning av undersökningar inför saneringar,
ansvarsutredningar, tillsynsvägledning, hantering av saneringsavfallet, förstudie
om växter kan ta upp metaller och därmed användas för att rena marken,
cancerstudier och hälsoundersökningar av närboende till glasbruken (AMM
Linköping39), grönsakers upptag av bly i hemodlares trädgårdsodlingar
(Linnéuniversitetet). Glasforskningsinstitutet (Glafo) fick forskningsmedel från
Vinnova för att utreda återvinning samt återanvändning av glas och giftiga
metaller ur glasdeponier. Innovativ sanering syftar till att hitta en snabbare väg till
sanering av Glasriket40 för att minimera hälsorisker samtidigt som råvaror
återvinns och logistik förbättras.
Åtgärder på kommunal nivå
I Växjö kommun har miljö- och hälsoskyddskontoret jobbat med ett
konstgräsprojekt inriktat på de planer där det används gummigranulat. Syftet har
varit att inventera de konstgräsplaner som finns i kommunen och ta reda på vilka
fyllnadsmaterial som används. Syftet har även varit att kontrollera om spridning
sker. I samband med tillsynen har handlingsplaner begärts in från de
verksamhetsutövare som ansvarar för driften av planerna. Avsikten med

39
40

Arbets- och miljömedicin i Linköping
Länk till nyhetsbrev om glasrikeuppdraget
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handlingsplanerna är bland annat att minska okontrollerad spridning av
gummigranulat.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Länsstyrelsen bedömer att målet inte nås till 2020.
För att nå miljömålet krävs stora insatser via tillsyn och riktade åtgärder inom en
mängd områden. Det behöver tas fram mer information till hushållen om hur
kemikalieanvändningen kan minska. Kunskapen behöver generellt öka hos
allmänhet och företag om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper för att
arbetet med utfasning och riskminskning av kemiska ämnen ska kunna bli
framgångsrikt.
Prövning av tillstånd till miljöfarliga verksamheter görs sedan maj 2012
huvudsakligen av Länsstyrelsen i Kalmar län. En effektiv och rättssäker prövning
är grunden för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö såväl som flera andra mål.
Tillsyn bedrivs dock fortfarande av Länsstyrelsen i Kronobergs län samt genom
delegering till vissa av kommunerna.
Utvecklingen i miljön bedöms sammantaget vara neutral. Det finns områden där
arbetet med att nå målet giftfri miljö går framåt, som utförda saneringsarbeten,
tillsyn av miljöfarliga verksamheter och ett ökat kunskapsläge. Samtidigt blir
miljön alltjämt belastad av föroreningar från både gamla, såväl som nya, källor.
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen samt
Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper
Det saknas regionalt underlag för att bedöma preciseringarna. Arbetet på regional
nivå sker genom prövning och tillsyn samt tillsynsvägledning till kommunerna och
inom ramen för det gemensamma arbetet tillsammans med kommunerna inom
Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge.
Användningen av särskilt farliga ämnen
Halterna i miljön av kända miljögifter är fortfarande ett problem. Kunskapen ökar
om kemiska ämnen samtidigt som nya miljögifter tillkommer.
Kunskap av kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper, samt
Information om farliga ämnen i material och produkter
Det går inte att göra en bedömning på regional nivå huruvida preciseringarna nås
till 2020 eller inte.
Förorenade områden
Arbetet med förorenade områden är viktigt för att uppnå en giftfri miljö. Arbetet
med att undersöka och åtgärda förorenade markområden har tagit fart i länet de
senaste åren och preciseringen bedöms nås under förutsättning att inte resurserna
för detta arbete minskar framöver.
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BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.
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UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020
– GIFTFRI MILJÖ
Slam från kommunala reningsverk
Slam från kommunala reningsverk i länet ska ha halter av bioackumulerande
tungmetaller som ligger på en betryggande marginal (50 %) under gällande
gränsvärden enligt SFS 1998:944. Detta gäller för bly (Pb), kadmium (Cd) och
kvicksilver (Hg).

Slam från kommunala reningsverk i länet ska ha halter av bioackumulerande
tungmetaller som ligger på en betryggande marginal (50 procent) under gällande
gränsvärden enligt SFS 1998:944. Detta gäller för bly (Pb), kadmium (Cd) och
kvicksilver (Hg).
Resultaten från uppföljningen av målet kan användas för att säkerställa att den
sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen inte är skadlig för människor eller
den biologiska mångfalden. Uppgifterna om tungmetallerna bly, kadmium och
kvicksilver i slam från kommunala reningsverk hämtas ur kommunernas
miljörapporter för verksamheten på Svenska Miljörapporteringsportalen41.
Sedan 1990 har halterna av dessa tungmetaller minskat i slam och ligger sedan
slutet av 1990-talet på en nivå under nuvarande relativa gränsvärden/riktvärden,
se figuren.

Figur 1. Halterna av tungmetaller i förhållande till gränsvärden/riktvärden.

Koncentrationen av kadmium visar en svagt ökande trend medan nivåerna av bly
och kvicksilver är oförändrad eller minskar. Samtliga metaller har en betryggande
marginal till gränsvärdet. Målet är uppfyllt och bedöms vara så även 2020.

41

Svenska Miljörapporteringsportalen, https://smp.lansstyrelsen.se/
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Kvicksilver i abborrar
Halten av kvicksilver i abborre (ettåriga) ska ligga på en betryggande
marginal (50 %) under gällande gränsvärden för konsumtionsfisk.

Målet är uppfyllt och bedöms vara så även 2020. Målet är länseget och resultaten
kan användas för att se hur trenden av kvicksilverhalterna i abborre utvecklas med
tiden. Syftet är att ge en indikation på hur halterna utvecklas över tid i
konsumtionsfisk.
I länets referenssjöar genomförs provtagning av småabborre för analys av
kvicksilver. Undersökningarna görs vart tredje år och har pågått sedan 1996.
Analysen genomförs på ett samlat prov per sjö ursprungligen bestående av 10
individer.
Resultaten av dessa mätningar visar att trenden för kvicksilver i abborre varierar
mellan sjöarna. De flesta sjöarna har icke signifikanta trender för koncentration av
kvicksilver som i vissa sjöar ökar och i andra minskar. Två sjöar skiljer sig från de
övriga. I sjöarna Skärlen och Hojagöl ökar koncentrationen av kvicksilver
signifikant över tiden.

Figur 2. Medelvärde av kvicksilver i ettårig abborre i 16 sjöar i Kronobergs län. Gränsvärdet för
konsumtionsfisk är 0,5 milligram per kilo våtvikt, mg/kg vv.

Enligt nationellt miljömålsanvarig myndighet, Kemikalieinspektionen, KEMI,
ökar halterna av med cirka 0,5 % årligen i skogsmarkens översta lager. Avrinning
till sjöar ökar risken för att halterna av kvicksilver kommer att öka i abborre.
Resultat ovan visar en svag ökande trend av kvicksilver i småabborre.
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Ekologisk konsumtion i offentliga sektorn
Andelen certifierade ekologiska livsmedel ska utgöra 75 % av den offentliga
konsumtionen av livsmedel år 2020.

Kronobergs läns andel inköp av ekologiska livsmedel i den offentliga sektorn
(både regionen och kommunerna) uppgick år 2017 till 34% ekologiska inköp,
vilket är en minskning sedan 2016 med en procent. Region Kronoberg toppar
listan i Sverige genom att organisationen köpte in den högsta andelen ekologiskt,
56 procent, bland landets alla landsting och regioner även år 2017.
Ekomatsligan är kommuner, landsting och regioner i Sverige som redovisat
andelen inköpta ekologiskt producerade livsmedel. Andelen ekologiska
livsmedelsinköp baseras på uppgifter hämtade från ”Ekomatcentrums
Marknadsrapport Ekologiskt i offentlig sektor 2018”. Uppgifterna motsvarar
andel ekologiska inköp av totala inköp av livsmedel räknat i SEK.
Länets åtta kommuner köpte in mellan 22 och 44 procent ekologiska inköp år
2017. Tingsryds kommun köpte in 44 procent, Alvesta kommun 36 procent,
Älmhults kommun 33 procent, Växjö kommun 32 procent, Lessebo 31 procent,
Ljungby redovisade 26 procent, Markaryd och Uppvidinge kommun redovisade
22 procent ekologiska inköp på samma lista. Alla kommuner har ökat sina inköp
jämfört med förra året.

Figur 3. Ekologiska inköp i offentlig sektor av länets kommuner samt Region Kronoberg. År 2020
ska 75 procent av länets inköp vara ekologiska.

Det tidigare regionala målet till 2010 var att 25 procent av den offentliga
konsumtionen skulle vara ekologisk. År 2012 var 28,8 procent av inköpen
ekologiska i länet. Både Region Kronoberg och kommunerna arbetar aktivt med
att öka inköpen av ekologiska livsmedel vilket innebär att siffran bör stiga. Det
senaste året har dock andelen minskat med en procent i länet. Trenden har varit
positiv, men målet är högt.
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Efterbehandling av förorenade områden
Till år 2020 ska 10 prioriterade förorenade objekt ha åtgärdats i länet, räknat
från 2007.

Målet är långsiktigt och svårbedömt men med bibehållna resurser för det fortsatta
arbetet ser det ut som att det regionala miljömålet kan klaras till år 2020.
Ett mer systematiskt arbete med tillsyn och statsbidrag för att åtgärda förorenade
områden kom igång omkring år 2000. De mest angelägna objekten finns på
Länsstyrelsens prioriteringslista, som uppdateras varje år. När saneringen är
avslutad eller om utredningar visar att föroreningsrisken inte är mycket stor tas
objekten bort från listan.
År 2018 är nio prioriterade objekt åtgärdade räknat från år 2007. Fem prioriterade
objekt är under åtgärd. Fyra objekt har efter undersökning tagits bort från listan.
Ansvarig verksamhetsutövare eller fastighetsägare skall normalt stå för kostnader
för undersökningar och åtgärder. Många prioriterade objekt kommer ändå, efter
en skälighetsbedömning, att till viss del behöva finansieras med bidragsmedel. Om
det inte finns någon ansvarig, kan statsbidrag ges för hela kostnaden.
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SKYDDANDE OZONSKIKT
Till följd av exponering för UV-strålning ökar antalet fall av hudcancer även i
Kronobergs län. För att bryta trenden måste människor ändra sina solvanor.
Utöver detta saknas regionalt underlag för att bedöma tillstånd och tendenser.
För detta miljömål bedrivs inget regionalt arbete.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Smålandsidrotten tillsammans med Region Jönköpings län, Landstinget i Kalmar
län och Region Kronoberg har i början av sommaren uppmanat till sunda
solvanor i sommar genom information på sin hemsida42.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Utvecklingen i länet för målet Skyddande ozonskikt följer den den nationella
bedömningen, eftersom uppföljningen baseras på indikatorer som främst följs på
nationell nivå. Förutsättningarna för att nå det önskvärda miljötillståndet som
preciseringen uttrycker bedöms redan vara beslutade eller på plats, och det
önskvärda tillståndet som preciseringen uttrycker kommer att nås på sikt. Den
nationella bedömningen är att målet nås om pågående arbete fortsätter.
Vändpunkt och återväxt
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 följs där medverkande länder
förbinder sig att upphöra med användningen av ozonnedbrytande ämnen,
Montrealprotokollet, kommer ozonskiktet troligen att återhämta sig. Därmed
bedöms målet och preciseringarna vara möjliga att uppfylla.
UV-exponeringen och dess effekt i form av hudcancerfall beskrivs under
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.
Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen
Idag sker utsläppen främst som läckage från produkter där de används som
köldmedier eller i isoleringsmaterial. Det tar dock lång tid innan de
ozonnedbrytande ämnena har brutits ned i sådan omfattning att de understiger
den nivå där ozonskiktet påverkas negativt. Sverige har inte längre någon
produktion eller konsumtion av dessa ozonnedbrytande ämnen. Freonen HCFC
42

http://www.smalandsidrotten.se/varanyheter/Nyheter/Skaffadigsundasolvanorisommar
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(mjuka freoner) finns fortfarande kvar i vissa kylanläggningar, men minskar för
varje år. Freonen CFC finns i isoleringsmaterial i byggnader, rör och
markisolering. Dessa utsläpp minskas med hjälp av lagen om deponeringsförbud
för brännbart material. Trots detta finns det i dag signaler om att uttjänta
kylmöbler hanteras bristfälligt vid insamling, transport och återvinning vilket leder
till läckage av CFC och HCFC.
Regelverket har haft stor betydelse för utfasningen av de ozonnedbrytande
ämnena. På nationell och regional nivå har det inneburit att krav stegvis har ställts
på minskad användning och utsläpp på verksamheter där sådana ämnen
förekommit. Idag är både användning och utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
därför begränsade.
Ansvaret för att målet ska kunna uppnås bedöms framförallt ligga på nationell och
internationell nivå.
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
Det görs inte någon regional bedömning av om målet kan nås på regional nivå för
miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
Det görs inte någon regional bedömning av utvecklingen i miljön för
miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt.
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SÄKER STRÅLMILJÖ
För detta miljömål bedrivs inget samlat regionalt arbete. Regionalt underlag
för att bedöma tillstånd och tendenser saknas, utom i någon mån för
exponering för UV-strålning där antalet hudcancerfall kan konstateras öka. För
att bryta den trenden måste människor ändra sina solvanor.
ÅTGÄRDSARBETE
Inget regionalt åtgärdsarbete bedrivs för detta miljömål i länet. Inom fysisk
planering är man medveten om vikten av skuggiga miljöer för att minska
exponeringen av UV-strålar från solen, framförallt där barn och äldre vistas
dagtid.
TILLSTÅNDET
Hudcancer till följd av UV-exponering visar på en negativ utveckling. För övriga
områden saknas regionala data.
Strålskyddsprinciper
Den övergripande utgångspunkten att begränsa skadlig strålning ska vägas mot
nyttan till exempel i medicinska undersökningar och behandlingar. Området är
reglerat i speciallagstiftning och styrs i till betydande del av internationella
överenskommelser och riktlinjer som hanteras av Strålskyddsmyndigheten som
även är nationell ansvarig målmyndighet för miljökvalitetsmålet. Det saknas
regionalt underlag för att göra regionala uppföljningar.
Radioaktiva ämnen
Den lagstiftning som reglerar verksamheter som hanterar radioaktiva ämnen samt
tillsyn hanteras nationellt av Strålskyddsmyndigheten. Regionalt underlag saknas
för att bedöma resultat och tendenser för individers exponering av skadlig
strålning.
Ultraviolett strålning
Utveckling av cancer sker med fördröjning från exponeringen av strålning.
Indikatorerna av hudcancer (Skivepitelcancer43 och Malignt melanom44) visar en
exponentiell ökning av antalet hudcancerfall. Tendensen vad gäller utvecklig av
olika hudcancerformer och människors beteende vad gäller exponering för UVstrålning talar för att målet inte kommer att nås inom överskådlig tid, då det tar
mycket lång tid innan eventuella åtgärder får genomslag i minskat insjuknande i
cancer.

43
44

Miljömålsportalen, indikatorn om Hudcancerfall, tumör i huden (skivepitelcancer)l
Miljömålsportalen, indikatorn om Hudcencerfall. malignt melanom
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Fi gur 1. An tal nya fall av mali gnt melanom (till vänster ) o ch tumör i huden, ej
mali gnt melanom ( till höger ). M ål et är att antal et nya fall i länet i nte ska vara fl er
år 2020 än år 2000 (motsv arar den gröna Miljömålslinjen) .

Elektromagnetiska fält
Kunskapen om förekomst och effekter av elektromagnetiska fält är alltför
bristfällig för att följa upp på regional nivå. Regionala data och entydig forskning
om vad som är skadligt saknas.
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
Det görs inte någon regional bedömning av om målet kan nås på regional nivå för
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
Det görs inte någon regional bedömning av utvecklingen i miljön för
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.
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INGEN ÖVERGÖDNING

Effekterna av övergödningen på mark och vatten kommer att kvarstå länge. 25
procent av de klassade ytvattenförekomsterna i länet har övergödningsstatus
sämre status än god vad gäller näringsämnen. Det går inte att se någon trend
att övergödningen minskar i länet. Fler åtgärder måste genomföras.
ÅTGÄRDSARBETE
De senaste åren har betydelsefulla insatser i samhället genomförts som bedöms
gynna miljötillståndet för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. Det tar dock tid
innan de åtgärder som nu sätts in ger mätbara effekter i vattnet eftersom
näringsämnen under lång tid har lagrats upp i markerna och i sedimenten. Därför
är det viktigt att de åtgärder som går att genomföra faktiskt genomförs. Det
diffusa näringsläckaget från marker är ett stort problem i både ytvatten och
grundvatten. Engagemang från bygdens befolkning är en förutsättning för att
kunna genomföra de åtgärder som behövs och det är viktigt att sprida information
om nyttan av att genomföra olika åtgärder på rätt ställen. Växjö kommuns insatser
vid Växjösjöarna visar att om åtgärder görs på flera håll samtidigt kan
övergödningsproblemen minska. Åtgärdstakten i länet behöver öka för att målet
ska nås.
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Mellan åren 2018–2020 gör staten en våtmarkssatsning vilket ger möjligheter att i
länet anlägga och restaurera våtmarker, såväl inom som utanför skyddade
områden. Länsstyrelsen driver bl.a. ett projekt i Husebymadens naturreservat.
Våtmarken har under det senaste decenniet blivit allt mer igenväxt. Under 2018
har vegetationen med hjälp av en bredbandad pistmaskin frästs bort på delar av
maden. Resultatet ser lovande ut.
Åtgärder på kommunal nivå
LOVA är ett statligt bidrag till Lokala Vattenvårdsprojekt med syfte att minska
fosfor- och kvävetransporten till havet. Växjö kommun har med stöd av LOVA i
flera år arbetat målmedvetet med att förbättra övergödningssituationen i länets
mest övergödda sjöar, de fyra Växjösjöarna. Under 2018 har kommunen
behandlat Växjösjöns botten med aluminium för att binda fosfor i
bottensedimenten. I kombination med andra åtgärder som reduktionsfiske,
förbättrad dagvattenrening, växtetablering och anläggande av kalkfilter i ett
tillflöde har åtgärderna gett effekt. Årets uppföljning visar att
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näringsämneshalterna har minskat och siktdjupet har ökat från normalt 1–2 meter
till över 5 meter45.
I Alvesta kommun utförs med stöd av LOVA reduktionsfiske i två övergödda
sjöar.
Länsstyrelsen har under 2018 gjort en enkätstudie till länets kommuner där det
framgår att 6 av 8 kommuner bedriver tillsyn av enskilda avlopp med en
åtgärdstakt på ca 5–8 % per år. Av studien framgår också att 6 av 8 kommuner har
en översiktlig VA-planeringen eller arbetar med att ta fram en sådan. Flera
kommuner i länet anlägger överföringsledningar från mindre avloppsreningsverk
till större reningsverk med bättre reningskapacitet. Ett exempel är Ljungbys
avloppsreningsverk som idag tar emot spillvatten från fem mindre samhällen i
kommunen.
Övriga åtgärder
Under 2017 och 2018 har drygt hundra rådgivningar genomförts genom Greppa
Näringen. Insatser har framförallt riktats till länets 100 största jordbrukare med
syftet att anpassa och effektivisera gödsling, dränering, foder och djurhållning för
att minimera förlusterna av kväve och fosfor till vattenmiljöer. Viktiga åtgärder
som föreslås inom vattenförvaltningen är beroende av privata markägares intresse
eftersom de har rådighet att anlägga t.ex. 2-stegsdiken och våtmarker.
Anläggning och restaurering av våtmarker är viktiga för att minska det diffusa
näringsläckaget. Några större våtmarker planeras för att anläggas i områden med
övergödningsproblem. En privatperson planerar med stöd av
Landsbygdsprogrammet att anlägga en ca 3,7 ha stor våtmark invid Nistenkanalen.
Alvesta kommun planerar med stöd av det statliga bidraget LONA (Lokala
Naturvårdssatsningen) att utvidga en våtmark vid Björnstorp till att bli 5 hektar
stor. Älmhults kommun arbetar med stöd av LONA med att göra en
våtmarksplan för kommunen.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING
Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet inte kommer att nås till 2020 enligt
de statusbedömningar46 som genomförts inom vattenförvaltningen. Vid
bedömningen av övergödning i sjöar och vattendrag har hänsyn endast tagits till
fosforhalterna i vattnet. Effekterna av övergödningen på mark och vatten
kommer att kvarstå länge. Det kommer att ta lång tid innan de åtgärder som
genomförs ger mätbara förbättringar och åtgärdstakten behöver öka på flera olika
håll. I Kronoberg är det inte längre möjligt att söka stöd ur
http://www.vaxjo.se/sidor/hallbarhet-och-miljo/naturvard/sjoar-ochvattendrag/vaxjosjoarna.html
46 http://www.viss.lansstyrelsen.se/
45
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Landsbygdsprogrammet för skyddszoner längs vattendrag. Viktiga styrmedel
saknas för att minska det diffusa näringsläckaget till vattendrag och sjöar. LOVAbidraget och även den våtmarkssatsning som görs inom LONA är viktiga
styrmedel. Men det behövs ytterligare styrmedel för att öka åtgärdstakten.
I vissa delar av länet har halterna av näringsämnen ökat något jämfört med
tidigare år. Det finns dock ingen direkt förklaring till varför halterna ökat i dessa
områden. Samtidigt har åtgärder gjorts i Växjö-sjöarna som gör att dessa vatten
mår bättre vad gäller övergödning. Utvecklingen som helhet i länet bedöms vara
neutral.
Påverkan på havet
En stor del av utsläppen och läckaget av näringsämnen från Kronobergs län når
havet. En viss del av fosforn och kvävet sedimenterar på botten i sjöar och
vattendrag eller tas upp av alger och växter. Denna retention av fosfor och kväve
har SMED, Svenska MiljöEmissonsData47, beräknat för alla
delavrinningsområden i Sverige. I länet är skillnaderna stora mellan olika områden.
I genomsnitt transporteras 78 procent av fosforn och 70 procent av kvävet som
släpps ut från olika källor eller läcker från marker i länet till havet. I Kronobergs
län saknas det i övrigt indikatorer vad gäller länets påverkan på havet.
Påverkan på landmiljön
Utsläppen av ammoniak minskar inte som förväntat, vilket redovisas för det
regionala målet Utsläpp av ammoniak.
Tillstånd i ytvatten och grundvatten
Vid bedömningen av övergödning i sjöar och vattendrag har hänsyn endast tagits
till fosforhalterna i vattnet. 93 av 120 sjöar i länet har bedömts för
näringsämnespåverkan. 28 har sämre än god status vad gäller näringsämnen, vilket
utgör cirka 45 procent av den totala sjöarealen (914 km2).
136 av 181 vattendragssträckor i länet har bedömts för näringsämnespåverkan3.
47 har sämre än god status vilket utgör 24 procent av den totala
vattendragslängden (1 340 km). En analys av orsakerna till näringsämnespåverkan
har gjorts under 2018 med underlag från SMED48,. Analysen visar att de största
påverkanskällorna för övergödning är avloppsreningsverk, enskilda avlopp,
jordbruksmark och urbana miljöer. De största problemen med övergödning finns
i områden kring Växjö, Alvesta och sjön Åsnen.

47

48

www.smed.se
Svenska MiljöEmissonsData
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Fi gur 1. Rödmarkerade vattenområden på kartan har miljöproblemet övergödning,
där vattenförval tni ngens statuskl assni ng i cykeln 2010 –2015 vi sat sämre status än
god för näri ngsämnen eller bi ol ogin tex. al ger som också kan vi sa på om ett
vatten är övergött. Enli gt besl utade miljökvali tetsnormer 2016 ska god ekol ogisk
sta tus vara uppnådd år 2021 eller al ternati vt 2027. Tidsfri stens l ängd, till 2021 eller
2027 , beror på hur förutsättni ngarna ser ut i det enskil da fallet, och om det fi nns
begränsni ngar att genomföra de åtgärder som behövs.

Samtliga grundvattenförekomster uppnår god status vad gäller näringsämnen. För
5 av 77 grundvattenförekomster finns det dock en risk att god status inte kommer
att bestå i framtiden.
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under
de senaste åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon
tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; alternativt
positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.
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UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020 –
INGEN ÖVERGÖDNING
Utsläpp av ammoniak
Utsläppen av ammoniak i Kronobergs län ska inte överstiga 1 400 ton per år.

Länets totala ammoniakutsläpp beräknades 2016 till cirka 1 546 ton, vilket var
cirka 3 procent av Sveriges totala utsläpp. Det är en minskning sedan 1990 då
utsläppen beräknades till ca 1 800 ton per år i Kronobergs län. Minskningen beror
i huvudsak på förbättrad gödselhantering inom jordbruket, men även på att
antalet nötkreatur och svin har minskat i länet. Det är frågan om det regionala
målet att släppa ut högst 1 400 ton kan uppnås till år 2020?
Utsläpp av ammoniak kan bidra till både övergödning och försurning. Den största
utsläppskällan är djurhållningen inom lantbruket. Den kväverika ammoniakgasen
avges från både träck och urin i både djurstallar och vid lagring och spridning av
stallgödsel. Även spridning av handelsgödsel avger ammoniak till luften, liksom
gödsel från djur på bete. Jordbruket stod för den största delen av
ammoniakutsläppen under 2016. Den resterande delen, cirka 5 procent, kom från
avfall inklusive avlopp, industri, energiförsörjning, fjärrvärme och transporter.
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LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG

Stora insatser behövs för att restaurera limniska livsmiljöer. Flera invasiva
arter kräver stora insatser. Positiva miljöförändringar sker ändå genom
återhämtning från försurning och en trend mot avtagande brunifiering i
sötvattensmiljöer.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Länsstyrelsen och Tingsryds kommun satsar tillsammans ca 3 miljoner kronor
under 2018 för att bekämpa sjögull [1] i Åsnen och Mörrumsån. Projektet
medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten.
Inventering49 av Tjockskalig målarmussla har genomförts 2010–2018.
Mal har under året inventerats på sju lokaler i Möckelnområdet i Helge å.
Tillstånd för utplantering av ål har beviljats i ett antal sjöar där uppsamling av ål
sker för transport till havet.
Vattenkemisk provtagning har genomförts inom ramen för
kalkeffektuppföljningen samt regional miljöövervakning.
Prövning och tillsyn av vattendomar fortgår i länet. Särskilt viktig är Mörrumsån
för att få tillbaka havsvandrande lax uppströms Granö kraftverk vid Åsnen.
Sedan 2018 har Länsstyrelserna i Kronobergs, Blekinge och Skåne län fortsatt att
driva projektet: ” Kulturmiljö och Vattenförvaltning”. Syftet är att är att hitta lösningar
där vandringshinder åtgärdas och biotopvård kan utföras med hänsyn till viktiga
kulturmiljöer så att dessa kan bevaras.
Åtgärder på kommunal nivå
Under 2018 har Lessebo kommun genomfört återställning av tre flottledsrensade
sträckor i Sandsjöån med hjälp av arbetslag som finansierats av Länsstyrelsen.
Biotopvård har genomförts i Mieån av Tingsryds kommun.
Bekämpning av den invasiva arten sjögull har genomförts av Tingsryd kommun.
Alvesta och Växjö kommuner har bidragit med övervakning samt
informationsprojekt kring detta.
Åtgärder inom näringslivet
Genomförande av den vattendragsvisa recipientkontrollen. Omfattande
vattenkemisk och biologisk provtagning. Den genomförs gemensamt av
medlemmarna i recipientförbunden eller vattenråden i förekommande fall.

49

www.musselportalen.se
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TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING
Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet i sin helhet inte kan nås till 2020.
Sammantaget bedöms utvecklingsriktningen vara negativ.
Det limniska skyddsarbetet försvåras av att anslagen för skydd av limniska miljöer
minskar. I dagsläget avsätts inga resurser för arbetet med att skydda länets mest
värdefulla sjöar och vattendrag.
Tillsyn över vattenverksamhet är ett viktigt verktyg för att förhindra skador i
sötvattensmiljöer. Det finns idag inte tillräckliga resurser för att bedriva en aktiv
tillsyn. Tillsyn av vattenverksamhet, restaurering och skydd av limniska miljöer
måste prioriteras högre.
Försurningen minskar och flera populationer av rödlistade arter ökar i länet vilket
är dock är positivt.
God ekologisk och kemisk status
Bland länets vattenförekomster50 bedöms 72 av totalt 134 sjöar ha minst god
ekologisk status. Endast 18 av 251 vattendragssträckor uppnår minst god
ekologisk status. Det motsvarar 71 km vattendrag av totalt 2 040 km. God kemisk
status uppnås inte i någon av de totalt 134 sjöarna eller de 251 vattendragen.
Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag
I vattenförvaltningen klassas vattendragets konnektivitet, möjligheten för
organismer och material att passera i vattendragen. Av 251 klassade vattendrag har
51 procent dålig status med avseende på konnektivitet. Det motsvarar 1 340 km
av totalt 2 040 km vattendrag51.
Arbetet med ny statusklassning pågår fram till 2019.
Ytvattentäkters kvalitet
Länets tolv ytvattentäkter omfattas alla av vattenskyddsområden. Åtta av dessa
vattentäkter används för infiltration av vatten i grusåsar. Råvattnets kvalitet i
ytvattentäkterna påverkas av brunifieringen av sjöar och vattendrag. Den orsakar
bland annat ökande kostnader för att producera dricksvatten i vattenverken.
Vattenfärgen visar en tydligt minskande trend i flera vattensystem de sista tio åren.
Torkan under 2018 har skapat oxidation av djupare jordlager. Detta kommer att
medföra ökade transporter av humus i samband med höst- och vinterregnen.
Exempel från Ronnebyån i figuren nedan.

50
51

http://www.viss.lansstyrelsen.se/
http://www.viss.lansstyrelsen.se/
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Figur. Färgtal i Rottnens utlopp 1968–2017. De var som högst 2006–2008.

Läs mer om grundvatten i Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Enligt Artdatabankens rödlista 201552 finns 40 rödlistade arter i Kronobergs län
knutna till limniska miljöer. Av dessa arter tillhör 19 stycken kategorierna: akut
hotad (CR), starkt hotad (EN) och sårbar (VU). I dessa grupper finns bland annat
arterna ål, flodkräfta, tjockskalig målarmussla och vattenväxten sjönajas. Färre
arter finns numera på rödlistan. I Länsstyrelsens senaste sammanställning (år
2012) har flodkräftan försvunnit från ytterligare 9 sjöar och vattendrag och
återfinns nu endast på 15 lokaler. Flodkräfta och ål är klassade som akut hotade.
Fiskarten mal ökar i länet. Torkan har framförallt drabbat mindre vattendrag
under 2018.
Den senaste inventeringen av utter år 2014 visar att förekomsten har ökat till 48
procent på de undersökta lokalerna. Uttern är nu väletablerad av de undersökta
lokalerna jämfört med inventeringen 2000. Uttern är nu väletablerad i de flesta
större vattendragen i länet53. Nästa inventering planeras 2019–2020.

http://www.artdatabanken.se/
Barmarksinventering av utter i Kronobergs län 2013–2014, Mia Bisther, Brandt & Gröndahl AB.
Länsstyrelsens rapportserie 2017:02
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Figur. Procentuell ökning av andelen lokaler med utterspår från inventeringarna år 2000, 2007 och
2013/14.

Inventering54 av Tjockskalig målarmussla har genomförts 2010–2018. Innevarande
år återbesöktes två lokaler i Helge å och det är fortsatt stabilt trots låga flöden.
Den extrema torkan har slagit hårt mot beståndet i delar av Ålshults/Trässhults
kanal i Mörrumsåns avrinningsområde. Denna lokal ska återbesökas 2019 och
först då vet vi hur hårt de låga flödena påverkat beståndet där.
Mal har under året inventerats på sju lokaler i Möckelnområdet i Helge å. Årets
fångster av ett- och tvåårig fisk var betydligt bättre än föregående år på flera av
lokalerna. Detta beroende på gynnsamma förhållanden och temperaturer under
lekperioden under 2017, samt höga temperaturer och därmed större aktivitet på
fisken under själva provfisket. DNA-prover har samlats in för analys och fångade
malar har märkts med så kallad ”PIT-Tag” innan de har återutsatts.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
I länets Plan för Biologisk återställning55 finns cirka 50 åtgärdsförslag listade.
Knappt hälften av åtgärderna har genomförts fram till och med 2018. I
Mörrumsån pågår byggnation och projektering av ett flertal fiskvägar för
havsvandrande fisk inom ramen för länsstyrelsens tillsyn och prövning av
vattenverksamhet. Restaurering och biotopvård har genomförts i Fagerhultsån
och Mieån av Lessebo och Tingsryds kommuner.
Olika typer av PFAS ökar markant i utter och kan bli ett hot mot den56. Dessa
ämnen är stabila och svårnedbrytbara och giftiga för däggdjur. De anrikas i
www.musselportalen.se
Länsstyrelsen i Kronobergs län. Plan för arbetet med biologisk återställning av kalkade vatten i
Kronobergs län 2006–2010.
56 Roos, A och Benskin, J. Perflourerade ämnen i Utter från Sverige 1970–2015.
54
55
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levande organismer där uttern år högst i näringskedjan. Skadorna kan göra att den
får svårt att föröka sig.
Främmande arter och genotyper
Länsstyrelsen och Tingsryds kommun satsar tillsammans ca 3 miljoner kronor
under 2018 för att bekämpa sjögull57 i Åsnen och Mörrumsån58. Projektet
medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten. I projektet ingår dessutom en
informationssatsning som medfinansierats av Växjö kommun. Uppföljning och
miljöövervakning medfinansieras av Alvesta kommun. Tanken är att fokusera på
bekämpning i större skala så att utbredningen minskar59. Hittills har drygt 2000
ramar á 9 kvadratmeter har lagt ut för bekämpning på strategiska platser där
spridningen är stor, det ger ca 20 000 kvadratmeter per år.
Länsstyrelsen bedriver även ett projekt med bekämpning av den invasiva växten
skunkkalla60. Efter ett års bekämpning på lokaler längs Helge å, har utbredningen
reducerats med drygt 80%. Återkommande bekämpning behövs under några år
för att sedan övergå till övervakning.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Endast cirka två procent av antalet naturreservat har avsatts för att skydda höga
naturvärden i sötvatten. I länet har totalt 44 delvis limniska områden skyddats, 21
naturreservat och 23 biotopskyddsområden, men inte med de limniska värdena
som huvudmotiv. 2018 invigdes Åsnens nationalpark till ytan 1 873 hektar varav
ca 75 procent är vatten.
Projektet Kulturmiljö och Vattenförvaltning är ett paraplyprojekt som bedrevs
sedan 2010–2016 i ett länsstyrelsegemensamt samarbete. Sedan 2018 har
Länsstyrelserna i Kronobergs, Blekinge och Skåne län fortsatt på egen hand.
Projektets syfte är att hitta lösningar där vandringshinder åtgärdas och biotopvård
kan utföras men där hänsyn tas till viktiga kulturmiljöer så att dessa fortsatt kan
bevaras. Inom projektet har en mängd kunskapsunderlag tagits fram. Dessa
publiceras löpande på Länsstyrelserna i Kronobergs hemsida.
Projektet har också tagit fram flera översikter över natur- och kulturmiljövärden i
de olika vattendragen.

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/lista-over-vanliga-arter-i-svenskavatten/arter/sjogull.html
58 https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/invasiva-frammande-arter.html
59 https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/arter/lista-over-vanliga-arter-i-svenskavatten/arter/sjogull.html
60 https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/privat/djur-och-natur/invasiva-frammande-arter.html
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BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEGATIV. Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i
samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en
negativ utveckling i miljötillståndet nu och för de närmaste åren.
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UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020 –
LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
Långsiktigt skydd för särskilt värdefulla naturmiljöer
År 2010 – 2020 ska minst fyra nya områden i särskilt värdefulla naturmiljöer i eller
i anslutning till sjöar och vattendrag få ett långsiktigt skydd

Inget aktivt arbete med skydd av limniska miljöer har bedrivits under 2018. Under
året har Åsnens nationalpark invigts. Målet kan inte nås med nuvarande resurser.
Restaurering av värdefulla vattensträckor
Senast år 2020 ska minst 50 % av de nationellt värdefulla
vattendragssträckorna i Kronobergs län vara restaurerade med avseende på
naturmiljön.

Målet kan inte nås till år 2020 med nuvarande resurser. Begränsat arbete med
restaurering och tillsyn i de nationellt värdefulla vattendragssträckorna har
bedrivits under år 2016–2018.
Populationen av mal
Populationen av fisken mal bibehålls så att den minst motsvarar 2010 års nivå.

Målet är uppfyllt.
Under 2011–2018 har malpopulationen ökat i sjön Möckeln med tillflöden. 2008
återinfördes mal i den östra grenen av Helge å uppströms Diö. 2018 genomfördes
inventering på sju lokaler.
Årets fångster av ett- och två-årig fisk var betydligt bättre än föregående år på
flera av lokalerna. Detta beroende på gynnsamma förhållanden och temperaturer
under lekperioden under 2017, samt höga temperaturer och därmed större
aktivitet på fisken under själva provfisket 2018.
Utbredning av utter
Utbredningen av utter ska inte minska (jämfört med 2007).

Uttern är nu väletablerad i de flesta större vattendragen i länet. Vid den senaste
inventeringen år 2013–14 hade förekomsten av utter har ökat till 48 procent av de
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undersökta lokalerna jämfört med inventeringen 200061. Utterstammen bedöms ha
en fortsatt gynnsam utveckling i länet.
Nästa inventering planeras 2019–2020. Målet är uppnått.
Utbredning och återintroduktion av flodkräftan
Flodkräftan ska finnas i de vatten som 2005 hade kända bestånd.
Återintroduktion av flodkräftor ska ske i de vatten där detta är möjligt.

Länsstyrelsen har planerat att inventera/kartlägga flodkräftans utbredning under
år 2018 men detta har inte genomförts.
Förekomsten av flodkräfta har minskat sedan år 2000. Då fanns det flodkräfta i 26
av länets sjöar och vattendrag. 12 år senare, 2012 fanns den i 15 sjöar och
vattendrag. Detta motsvarar en minskning med 42 %.
Målet kan inte nås.
Utbredning av tjockskalig målarmussla
De bestånd av tjockskalig målarmussla som var kända 2006 ska finnas i
livskraftiga bestånd och inte minska i totalt antal förekomster eller totalt antal
individer.

Bestånden av tjockskalig målarmussla är stabil i länet. Inventering62 av tjockskalig
målarmussla har genomförts 2010–2017. Nya stora kolonier av musslan har hittats
och beståndsutvecklingen är fortsatt god. År 2018 återbesöktes två lokaler i Helge
å och det var fortsatt stabila kolonier trots låga flöden. Den extrema torkan har
slagit hårt mot beståndet i delar av Ålshults/Trässhults kanal i Mörrumsåns
avrinningsområde. Lokalen ska återbesökas 2019 och först då vet vi hur hårt de
låga flödena påverkat beståndet där. Målet bedöms kunna uppnås.

Barmarksinventering av utter i Kronobergs län 2013–2014. LÄNSSTYRELSENS
RAPPORTSERIE ISSN 1103–8209, Meddelande 2017:02
62 www.musselportalen.se
61
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GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

Grundvattnet har generellt god kvalitet, utom några områden som förorenats
av jordbruk, förorenad mark eller försurning. Det tar lång tid innan åtgärder
ger förbättrad grundvattenkvalitet. Ovanligt låga grundvattennivåer har
uppmätts i länet. Vattenskyddsområden bör uppdateras i högre takt än nu.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Under våren 2018 startade Länsstyrelsen och kommunerna en kampanj på främst
digitala media om att minska vattenförbrukningen – Vattensmart. Under 2017
inleddes en samverkan mellan Länsstyrelsen och kommunernas VA-chefer om de
låga grundvattennivåerna och dricksvattenförsörjningen. Denna samverkan har
fortsatt under 2018 och kommer även att fortsätta under 2019.
Länsstyrelsen har påbörjat arbetet med att se över befintlig vattenförsörjningsplan.
Den uppdaterade planen avses att vara klar år 2020 och blir ett värdefullt
dokument för prioritering av ordningen på översynen av befintliga och
fastställande av nya vattenskyddsområden.
Takten på översyn och fastställande av nya vattenskyddsområden har under 2018
ökat något, men inte i tillräcklig omfattning för att nå målet.
Ett förorenat område i närheten av en dricksvattentäkt i Dörarp, där grundvattnet
var förorenat, har sanerats under 2018.
Åtgärder på kommunal nivå
Den långa varma och torra sommaren ledde till att sex av länets åtta kommuner
införde bevattningsförbud. De övriga två kommunerna bad allmänheten om att
minska förbrukningen.
Samtliga av länets kommuner deltog i kampanjen att spara på dricksvatten,
Vattensmart.
Åtgärder inom näringslivet
Numera används krossat berg istället för naturgrus i de flesta fall främst för
fyllnadsmaterial och väg.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet i sin helhet inte kan nås till 2020
med idag beslutade eller planerade styrmedel. Länet har god tillgång till
grundvatten av god kvalitet. Undantag finns i några områden. Där grundvatten
har förorenats av exempelvis jordbruk, förorenad mark och försurning kommer
det troligen att vara påverkat även efter år 2020 eftersom grundvatten har lång
omsättningstid. Vattenskyddsområden bör fastställas och uppdateras i betydligt
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högre takt än vad som görs. Sammantaget bedöms utvecklingsriktningen vara
negativ. För miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet följer den regionala
bedömningen den nationella.
Kronobergs län har utsatts för mycket surt nedfall och då våra jordar inte
innehåller så stor andel av neutraliserande ämnen har det ytliga grundvattnet
påverkats av försurning. Grävda brunnar för enskild vattenförsörjning får sitt
vatten från det ytliga grundvattnet. Andelen av befolkningen i Kronobergs län
som får sitt dricksvatten via enskilda brunnar är större än genomsnittet för
Sverige. Trots att nedfallet har minskat, se miljökvalitetsmålet Bara naturlig
försurning, har detta ännu inte gett någon effekt på grundvattenkvaliteten.
Vid klassning enligt vattenförvaltningen av länets 77 grundvattenförekomster
2014 framkom att sex förekomster har otillfredsställande kemisk status och att 13
förekomster riskerar att inte uppnå god kemisk status.
Det finns ett stort behov av att uppdatera befintlig materialförsörjningsplan. För
att arbetet med materialförsörjningsplanering ska kunna genomföras måste extra
resurser tillföras. Vilka värden en naturgrusavlagring ska ha för att täkt inte ska få
anläggas behöver tydliggöras. En förutsättning för fortsatt arbete är att SGU
tillhandahåller och uppdaterar information om vilka användningsområden det
finns ersättningsmaterial för.
Grundvattnets kvalitet
Ett sätt att skydda grundvatten är att inrätta vattenskyddsområden för
grundvattentäkter, med restriktioner av markanvändningen.
Vattenskyddsområden minskar riskerna för framtida påverkan och leder till att
vattenkvaliteten kan förbättras. Drygt 20 procent av vattentäkterna i länet saknar
vattenskyddsområden. Skyddsområden för dessa vattentäkter behöver därför
fastställas i länet.
Provtagning inom den regionala övervakningen i kommunala allmänna
grundvattentäkter som syftar till att långsiktigt undersöka tillstånd och trender för
vattenkvalitet visar att några enstaka täkter har förhöjda halter av bly, klorid och
nitrat. Generellt i länet finns det risk för försurning i grundvattnet, då alkaliniteten
är låg i de flesta isälvsavlagringar. I bergvatten är alkaliniteten något högre och
risken för försurning mindre. Halterna av järn och mangan varierar mycket mellan
olika täkter från mycket höga till mycket låga. I östra delen av länet är
aluminiumhalterna högre än i västra delarna.
Under 2014 påbörjades provtagning och analys av grundvattenkemi i tio källor.
Under 2018 har nya källor lagts till i övervakningen. Analysresultaten visar även
här att det finns risk för försurning med generellt lågt pH och alkalinitet. Halten
aluminium och järn varierar från mycket höga till mycket låga. Påverkan av
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näringsämnen kan ses i några källor. Under hösten 2018 var några av källorna
torra på grund av de låga grundvattennivåerna.
Data från NMHE1563 visar att nästan 25 procent av befolkningen i länet får sitt
dricksvatten från enskild brunn. Av dessa har cirka 41 procent inte analyserat sitt
vatten de senaste tre åren och 6 procent känner inte till om någon analys har
gjorts. Barn som bor i hus med enskilt vatten, och där husägaren inte har sett till
att vattenkvaliteten har analyserats, utsätts för risken att få i sig vatten av dålig
kvalitet.
God kemisk grundvattenstatus
Sex grundvattenförekomster har vid klassning enligt vattenförvaltningen 2014
otillfredsställande status och orsakerna till detta är förekomst av
bekämpningsmedel, gammal glasbruksverksamhet och annan förorenad mark. I
13 förekomster är det risk att inte uppnå god status till 2021 beroende på förhöjda
halter av ämnen som nitrat, bekämpningsmedel, klorid och metaller eller stor
påverkan från mänskliga aktiviteter. Flera grundvattenförekomster ligger i
anslutning till tätorter där olika verksamheter kan ha stor påverkan på
grundvattnets kvalitet.
God kvantitativ grundvattenstatus och Grundvattennivåer
Under sommarens torka 2018 sjönk grundvattennivåerna i länet kraftigt efter en
blöt vår. Det finns normalt god tillgång till grundvatten. Det kan lokalt
förekomma problem bland annat beroende på stor andel hårdgjord yta. Vid större
uttag för dricksvatten där uttagen överskrider grundvattenbildningen infiltreras
ytvatten för att grundvattennivåerna inte ska sänkas.

NMHE15, Nationella MiljöHälsoEnkäten skickades ut i mars 2015 av Folkhälsomyndigheten.
1 500 personer i länet hade möjlighet att besvara enkäten. På Länsstyrelsens hemsida
(Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning) kan man ta del av resultaten från både
nationella och regionala rapporter.
63

Regional årlig uppföljning av miljömålen 2018 – Länsstyrelsen Kronobergs län 2018-11-28
Sida 56 av 84

Figur. Grundvattennivåer i Alvesta och Uppvidinge 2014–2018.

Tre nivåmätare64 är utplacerade för att ge en tydligare bild över
grundvattennivåernas variation i länet. Mätningarna visar höga grundvattennivåer
vid årsskiftet som sedan sjönk kraftigt sommaren 2018 till låga nivåer. Den
kommunala allmänna dricksvattenförsörjningen var ansträngd i flera områden.
Vid kraftiga regn har nivåerna tillfälligt stigit men den sjunkande trenden har inte
brutits i slutet av september 2018.

En nivåmätare installerades i december 2016 och har inte hunnit ge tillräckligt med mätresultat
för att visa diagrammet.
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Bevarande av naturgrusavlagringar
Det är positivt att grusåsar används allt mindre till grustäkter. Antalet grustäkter i
länet fortsätter att minska och var fem stycken hösten 2018. Flera täkter har
avslutats de senaste åren. Lagstiftningen gör att det också svårt att lämna tillstånd
till nya grustäkter, då man måste motivera att naturgruset inte kan ersättas med
krossat berg.
En regional vattenförsörjningsplan togs fram år 201265. Planen pekar ut
grundvattenområden som är värdefulla för nuvarande och framtida
vattenförsörjning. Inom dessa områden bör vattenförsörjning prioriteras före
möjligheten att använda grusåsarna till materialtäkter. En översyn av planen har
påbörjats.
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEGATIV. Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i
samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en
negativ utveckling i miljötillståndet nu och för de närmaste åren.
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MYLLRANDE VÅTMARKER

Våtmarker skadas eller växer igen på grund av dikning, övergödning och
upphörd hävd. Minskningen av opåverkade våtmarker gör att dess växt- och
djurliv utarmas. Alltför få våtmarker restaureras. Regeringens
våtmarkssatsning har förstärkt arbetet. Arbetet med formellt skydd av
våtmarker går långsamt.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Regeringens våtmarkssatsning har medfört att Länsstyrelsen markant har kunnat
öka sina insatser när det gäller utredning, anläggande och restaurering av
våtmarker. Inom skyddade områden utförs under 2018 hydrologiska
restaureringar i fyra områden. Åtgärderna kommer, förutom att gynna våtmarkens
växt- och djurliv, också att stärka vattenhushållningen. Det genomförs också fyra
utredningar inför kommande års våtmarksåtgärder. Under 2018 har vegetationen
på en våtmark frästs, vilket gynnar den biologiska mångfalden samt, på sikt, ökar
våtmarkens förmåga till näringsretention. Den biologiska mångfalden, främst
våtmarksfåglarna, gynnas av att röjningsåtgärder utförts på ytterligare två
våtmarker. Projektering av ett gäddleksområde i dikad våtmark påbörjas också
under året.
Åtgärder på kommunal nivå
Regeringen våtmarkssatsning omfattar också medel till våtmarksprojekt inom
LONA. Hittills i år har fyra projekt beslutats. Ett projekt rör restaurering och
utökning av en befintlig våtmark. Två projekt består av utredningar om
kommande våtmarksprojekt, och ett fjärde projekt gäller framtagandet av en
kommunal våtmarksplan. Projekten, kostar tillsammans 3,1 mkr och genomförs
av tre olika kommuner: Alvesta, Ljungby och Älmhults kommun.
Övriga åtgärder
Under året har den nationella satellitövervakningen av våtmarker slutförts i länet. I
Kronobergs län visar förändringsanalysen att 0,8 % av länets våtmarker visar en
säkerställd förändring (igenväxning) mellan 1999 och 2009, vilket är mindre än
angränsande län.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer nås till år 2020. Länets våtmarker
fortsätter att påverkas negativt och behovet av restaurering för att återställa
funktion och förutsättningar för biologisk mångfald är stort.
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Många våtmarker har dikats och sjöar har sänkts vilket påverkat våtmarkers
tillstånd negativt. Få nydikningar sker i länet, men befintliga diken orsakar
problem med igenväxning av våtmarker, påverkan på vattenkvalitet och
översvämningar. Bristande hänsyn inom skogsbruket, dikesrensningar och
körskador är vanliga anledningar till att naturliga små våtmarker skadas. Ökade
resurser behövs för tillsyn av hänsyn till våtmarker inom jord- och
skogsbruksnäringen. Inget myrskyddsplaneobjekt har skyddats det senaste fyra
åren men arbete pågår i tre områden. När det gäller skötsel av hävdberoende
våtmarker inom ramen för Landsbygdsprogrammet ligger den på samma nivå som
året innan, 270 ha. Regeringens våtmarkssatsning under åren 2018–2020 gör att
arbetet med restaurering och anläggande av nya våtmarker kan ske i större
omfattning. Satsningen, vars huvudsyfte är att främja landskapets vattenhållande
förmåga, kan komma att betyda mycket inte bara när det gäller direkta åtgärder
utan också genom information till organisationer och allmänhet. Dock räcker inte
satsningen till för att nå miljökvalitetsmålet. För att kunna nå målet till år 2020
behövs större omfattning på stöd- och rådgivning än vad som finns idag.
Ekosystemtjänster och bevarade natur- och kulturmiljövärden
Analyser inom miljöövervakningen visar att vegetationen förändras i länets
våtmarker. Några av orsakerna är gamla diken som fortsätter att avvattna myrar,
övergödning och upphörd hävd. Våtmarkernas ursprungliga funktion som
utjämningsmagasin är starkt nedsatt.
Inget av Myrskyddsplanens områden har skyddats under året. I planen fanns 24
objekt varav sju återstår att skydda66. Av dessa sju pågår det aktivt arbete i tre
områden. Dessutom pågår arbete med skydd av ytterligare tre våtmarksområden.
Enligt regleringsbrevet ska Länsstyrelsen prioritera skydd av skogsmark.
Länsstyrelsen utför våtmarksslåtter i två skyddade områden, Husebymaden och
Kyrkängen, med finansiering från det statliga anslaget för skötsel. Områdena
omfattar tillsammans ca 19 ha.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
Bevarandestatusen är generellt dålig för länets våtmarkstyper67. Den dåliga
statusen beror främst på påverkan från avvattning, övergödning och upphörd
hävd. Som en följd har merparten av våtmarkernas typiska karaktärsarter dålig
bevarandestatus.

Miljömål.se, http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrandevatmarker/myrskyddsplanens-genomforande/
67 ArtDatabanken, 2012. Habitatdirektivet – tillståndet i länet
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Hotade arter och återskapade våtmarker
Takten för återskapande är fortfarande låg. Att restaurera större våtmarker varav
många omfattas av äldre sjösänkningsföretag är mycket arbetskrävande och
kostsamt. Få enskilda markägare kan ta på sig att driva sådana åtgärder. För detta
arbete krävs rådgivning och ekonomiska stöd från det allmänna.
Medlen i landsbygdsprogrammet för insatser i våtmarker i länet är i praktiken slut.
Ett ärende har beslutats under 2018 på cirka 2 hektar och det gäller en insats för
förbättrad vattenkvalitet i Alvesta kommun. Det är angeläget att staten fokuserar
arbetet kring våtmarker och håller ihop satsningarna av såväl nationella medel som
EU-medel mot ett gemensamt mål. Prioriteringar krävs i arbetet mellan dels
insatser för stärkt biologisk mångfald och minskning av läckage av näringsämnen
till kringliggande hav dels hanteringen av svåra torkperioder. Fler åtgärder krävs
för att nå målen i vattendirektiven kring vattenkvalitet 2026 samt för att stärka
landsbygdens näringar att möta händelser med svår torka framöver. Behovet av
insatser i våtmarker har förmedlats i samband med möten med lantbrukets aktörer
kring torkans effekter 2018.
I nuvarande stödperiod inom Landsbygdsprogrammet har hittills fem ansökningar
beviljats som sammanlagt omfattar sammanlagt ca 9 ha.
Länsstyrelsen har genom arbetet med grön infrastruktur tagit fram ett underlag
med värdetrakter för våtmarker. Underlaget kan användas vid planering av
framtida åtgärder.
Våtmarkernas värde för friluftslivet
Arbetet med tillgängliggörandet av våtmarker får bedömas som tillfredställande.
Elva stycken våtmarksreservat är tillgängliggjorda för friluftslivet. Två av dessa,
Vitthults och Husebymadens naturreservat, har handikappanpassade anordningar.
Anpassningarna består av en led samt två handikappanpassade utsiktsplatser.
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEGATIV. Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i
samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en
negativ utveckling i miljötillståndet nu och för de närmaste åren.
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UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020 –
MYLLRANDE VÅTMARKER
Myrskyddsplanen
Samtliga våtmarker i Kronobergs län som ingår i ”Myrskyddsplan för Sverige”
ska ha ett långsiktigt skydd senast år 2020.

Med nuvarande takt i skyddsarbetet kommer inte målet att kunna nås. Varken
under 2017 eller 2018 skyddades något objekt i Myrskyddsplanen men arbete
pågår i tre områden. Om målet ska kunna nås måste mer resurser finnas för
handläggning. Med nuvarande resurser måste skydd av skog prioriteras högre
eftersom hot om avverkning väger tyngre än långsamt försämrade våtmarker. En
drivkraft kan vara att våtmarkerna kan bli värdefulla som besöksmål och bidra till
landsbygdsutveckling.
Öka arealen våtmarker i odlingslandskapet
I odlingslandskapet i Kronobergs län ska minst 400 ha våtmarker och
småvatten anläggas eller återställas fram till år 2020, räknat från år 2000.

Hittills har mindre än 200 ha anlagts sedan år 2000 (grov uppskattning,
heltäckande data saknas). Målet nås sannolikt inte. Dessutom borde det regionala
målet sannolikt varit högre för att uppnå de nio preciseringar som fastställts för
miljökvalitetsmålet.
Nuvarande våtmarksstödet i landsbygdsprogrammet (år 2014–2020) har inriktning
biologisk mångfald och vattenkvalitet med fokus på insatser i eller för att hantera
problem orsakade av jordbruket i odlingslandskapet. Fem projekt för anläggande
av våtmarker som omfattar cirka 9 hektar har hittills beviljats.
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LEVANDE SKOGAR

Sektorn arbetar med att förbättra miljöhänsynen i skogsbruket. Det hårda
viltbetestrycket orsakar en landskapsomvandling genom att många ekologiskt
viktiga trädarter och andra arter betas bort. Länet har fått ökade resurser att
arbeta med skydd och skötsel av skog samt inventering av nyckelbiotoper.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Under 2017 fördubblades anslaget för områdesskydd. Skogsstyrelsen skyddade 64
hektar skogsmark formellt.
Under 2017 och 2018 har arbetet med en förnyad nyckelbiotopsinventering samt
inventering av skötselbehovet av skogliga biotopskydd och naturvårdsavtal
förberetts och påbörjats. Regeringens uppdrag har inneburit ett stort
resurstillskott och ett gediget förberedelsearbete kommer förhoppningsvis
innebära att såväl skydd som skötsel av värdefull skog kommer att förbättras.
Arbetet med att ta fram en handlingsplan för grön infrastruktur, delvis med
inriktning på skogar, har genomförts. Planen har varit på remiss under 2018.
Arbete med att få bättre balans mellan vilt och foder genomfördes, främst i form
av informationsinsatser. Men skadorna är fortfarande för stora och det återstår
mycket arbete innan balans uppnås.
Skogsstyrelsen har tagit fram nya karttjänster som lätt kan nås och användas av
alla. Dessa bör underlätta hänsynstagandet vid skogsskötseln.
En arbetsgrupp har bildats, av Smålands länsstyrelser och skogsstyrelsedistrikt, för
att minska skadorna på kultur- och fornlämningar
Åtgärder inom näringslivet
Många skogsägare är certifierade, uppskattningsvis motsvarande hälften av
skogsmarksarealen. De avsätter minst 5 procent av sina fastigheter för miljövård.
Målbilderna för god miljöhänsyn vid skogliga åtgärder68 har fått genomslag i
skogsbruket. Ytterligare målbilder, liksom filmer, tillkommer kontinuerligt. Flera
större bolag har personal som driver miljöfrågor på olika sätt.
Åtgärder för att jobba med miljöfrågor har arbetats fram med bred förankring i
den regionala skogsstrategin som presenterades i början av 2018.
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Skogsstyrelsen - Målbilder för god miljöhänsyn
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TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Sammanfattningsvis visar statistiken (som redovisas nedan) på trender mot både
ett bättre och ett sämre tillstånd. De åtgärder som genomförs, allt från
informationsinsatser om målbilder, och viltskador till inventeringar och
skötselåtgärder, borde dock ge resultat på några års sikt. Miljömålet är inte
uppnått och kommer inte att uppnås enligt tillgänglig statistik.
Grön infrastruktur
Arealen skogsmark i länet är 700 000 hektar69. Under 2017 skyddades 60 hektar
som biotopskydd, det finns nu totalt 989 hektar biotopskydd (totalt 317 st), varav
65 procent utgörs av äldre naturskogsartade skogar70. Naturvårdsavtal har träffats
för 4 hektar, vilket innebär totalt 709 hektar (totalt 183 st)71. Cirka 12 000 hektar
skog, inklusive naturreservaten, är nu formellt skyddade. Arealen nyckelbiotoper
ökade med 22 hektar till 5 586 hektar (1 procent av skogsmarken)72. Arealen
frivilliga avsättningar bedöms uppgå till cirka 38 000 hektar73. Arealen bedöms inte
öka nämnvärt.
Trots ökade anslag går arbetet för långsamt för att miljömålet ska hinna uppnås.
Kronobergs län har landets tredje minsta andel gammal skog74. Drygt 2 procent av
skogen (knappt 14 500 hektar) är äldre än 120 år. Den gamla skogen finns i
huvudsak på produktionsmark. Ökningen av arealen gammal skog har stannat av i
Götaland. En stor andel ingår inte i frivilliga avsättningar vilket troligen kan
innebära att arealen kommer att minska.
Länet har landets största andel ung skog, 30 procent är under 20 år75. Dessa
ungskogar har till stor del skadats av viltbete. Bete av klövvilt påverkar
trädslagssammansättningen och fältskiktet, till exempel tillgången på blåbärsris
som är en nyckelart för många arters överlevnad. Älgbetesinventeringen, Äbin76,
visar att på hälften av de inventerade ungskogsytorna finns det rönn, asp, sälg och
ek. 91 procent av stammarna är dock betesskadade. På cirka 60 procent av
tallmarkerna har gran eller annat trädslag planterats. Gran är det klart
dominerande trädslaget i länet. Konsekvensen av granifieringen innebär mindre
föda för många skogslevande arter. Detta påverkar den biologiska mångfalden
negativt. Andelen lövträd ökar dock men det är nästan uteslutande björk.
https://skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/abin-och-andrabetesinventeringar/abin/abinrapporter-2018/lan-abinresultat-2018/kronoberg_2018.pdf
70 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/biotopskyddoch-naturvardsavtal-jo1402/2017-statistiska-meddelanden-biotopskydd-och-naturvardsavtal.pdf
71 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/biotopskyddoch-naturvardsavtal-jo1402/2017-statistiska-meddelanden-biotopskydd-och-naturvardsavtal.pdf
72 Intern statistikuppföljning i ärendehandläggningsprogrammet Navet
73 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/om-oss/publikationer/2017/avrapportering-avregeringsuppdrag-om-frivilliga-avsattningar.pdf
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https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2018_webb.
pdf
75

https://www.slu.se/globalassets/ew/org/centrb/rt/dokument/skogsdata/skogsdata_2018_webb.
pdf
76 https://skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/abin-och-andrabetesinventeringar/abin/abinrapporter-2018/lan-abinresultat-2018/kronoberg_2018.pdf
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Volymen död ved77 är cirka 9 kubikmeter per hektar, varav cirka hälften utgörs av
hård död ved, vilket innebär att volymökningen har upphört sedan flera år. Mer
än hälften av den döda veden består av gran. Sju procent av den döda veden är
grövre än 50 centimeter. Antalet grova träd över 50 cm i diameter ökar tydligt, det
finns nu fler än två per hektar.
Andelen lövrik skog utgör cirka 25 procent av skogsarealen. Hälften är yngre än
30 år. Volymen asp ökar något men missgynnas av viltbete och minskade bränder,
det är ovanligt med grövre aspar.
Vid avverkning i hänsynskrävande biotoper och dess skyddszoner sker ingen
negativ påverkan i cirka 56 respektive 70 procent av fallen i Götaland78. Hänsynen
visar tendenser att förbättras.
Ett antal fåglar ingår som indikatorer för miljömålet. Trenden för fåglar som är
mer beroende av död ved respektive lövrik skog visar vare sig ned- eller
uppåtgående trender i antal. Arter som är beroende av äldre skog (över 60 år)
ökar.79
Sektorsansvaret80 har åter aktualiserats. Sektors- och objektsdialogen81 börjar ge
effekt i skogen och mycket tyder på att omfattande förbättringar är att vänta de
närmaste åren.
Miljöhänsynen vid avverkningar visar sammantaget på fler positiva, än negativa,
trender. Men hänsynen behöver förbättras ytterligare i skogsbruket.
Hotade arter och återställda livsmiljöer
I Kronoberg finns 338 skogslevande rödlistade arter, varav de flesta finns i gamla
skogar82.
Bevarade natur- och kulturmiljövärden
Vid de avverkningar som omfattade kultur- och fornlämningar i Götaland83 så
skedde skador eller grova skador på 22 procent av lämningarna. Detta är allvarligt.
Andelen grova skador minskar dock. Det sker dubbelt så mycket skador hos
https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/miljohansynjo1403/2018-statistiska-meddelanden-miljohansyn-vid-foryngringsavverkning.pdf
78 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/miljohansynjo1403/2018-statistiska-meddelanden-miljohansyn-vid-foryngringsavverkning.pdf
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https://www.lansstyrelsen.se/download/18.77ba562a161c1c17747bcf3/1526067842020/Hur%20
g%C3%A5r%20det%20f%C3%B6r%20f%C3%A5glarna.pdf
80 Det skogliga sektorsansvaret innebär att åtgärder som krävs för att bevara skogslandskapet
natur- och kulturmiljövärden är ett gemensamt ansvar för skogsbruket och myndigheterna. För att
nå skogspolitikens mål krävs frivilliga insatser från skogsbruket utöver de krav som ställs i
lagstiftningen.
81 Sektorsdialog innebär ett samtal mellan Skogsstyrelsen och företag/organisationer/myndigheter
på ledningsnivå. Objektsvis dialog innebär att Skogsstyrelsen möter yrkesverksamma i
skogsbruket. Oftast i fält. Man diskuterar utförda åtgärder på objekt med de som planerat
och/eller utfört åtgärderna. Miljöhänsyn är oftast i fokus vid mötena.
82 https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-varverksamhet/publikationer/21.-tillstand-och-trender/rapport_tillstand_och_trender.pdf
83 https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/hansyn-kulturmiljoer/folder-2017hansynsuppfoljning-kulturmiljo.pdf
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enskilda markägare som hos övriga ägare. Skadorna uppstår framför allt i
samband med markberedning och plantering. De skadorna har ökat igen.
Friluftsliv
Nya målbilder för god miljöhänsyn i områden med sociala värden har
producerats. Vid var femte avverkning i Götaland sker en liten negativ påverkan
på upplevelsevärdena, en ökning har skett de senaste åren. Dock har ingen
påverkan, som klassas som stor och negativ skett, i de undersökta fallen, de
senaste två åren.84
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.
Positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.

https://www.skogsstyrelsen.se/globalassets/statistik/statistiska-meddelanden/miljohansynjo1403/2018-statistiska-meddelanden-miljohansyn-vid-foryngringsavverkning.pdf
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP

För att nå miljökvalitetsmålet krävs lönsamma och uthålliga lantbruksföretag
med betesdrift i naturbetesmarker och ängsskötsel i hela länet. Behovet av
generationsväxlingar bland lantbruksföretagen är stort framöver. Styrmedel
krävs tillsammans med ökad efterfrågan av livsmedelsprodukter från länet.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå – myndigheter
Torkan under 2018 har inneburit allvarliga effekter för länets lantbrukare.
Länsstyrelsen uppskattar att det skördats 50–60% av normal genomsnittlig
vallfoderskörd under växtsäsongen. Länsstyrelsen i Kronobergs län beslutade att
tillämpa undantag genom att inte göra skötselavdrag för skötselfel på träda i
kompensationsområden. Länsstyrelsen har genomfört två samverkansmöten med
anledning av rådande och kommande foderbristen samt risk för vattenbrist.
Inbjudna var bland annat representanter för lantbrukets organisationer, länets
kommuner, banker och försäkringsbolag.
Från och med vecka 31 kunde lantbrukare få kostnadsfri hjälp att sätta upp
provisoriska stängsel i Kronobergs län. Skogsstyrelsen kunde med hjälp av
”naturnära jobbare” stå för arbetskraften medan lantbrukaren själv bekostade
materialet. 14 lantbrukare fick hjälp att sätta upp sammanlagt 2 mil tillfälliga
stängsel.
Under början av 2018 gjorde Länsstyrelsen informationsinsats för att öka andelen
ansökningar av Miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar med särskild
skötsel samt antalet ansökningar om Miljöersättningen för restaurering av
betesmarker och slåtterängar och Miljöinvesteringen engångsröjning. Det
resulterade i totalt 72 hektar ansökningar om särskilda värden efter fältbesök samt
en ansökan om Miljöersättning för restaurering.
Trots informationsinsats samt höjda ersättningsnivåer för slåtterängar med
särskilda värden, skogsbete, gräsfattiga marker i Miljöersättningarna för
betesmarker och slåtterängar har det inte lett till att antalet ansökningar har ökat
jämfört med 2017.
Inom Landsbygdsprogrammet har flera kurser genomförts om till exempel
användandet av hästar på naturbetesmarker, vägar till ekonomisk hållbar
betesdrift, småskalig fröodling av köksväxter, baljväxter och lantsorter, odling av
helsäd, effektiv plöjning, ekologisk grönsaksodling, grovfoderkurs, växtskydd för
frukt, fältvandring i nollrutor och graderingsrutor i höstvete, fältkväll om bland
annat byggnadsvård, markpackning, skyddsvärda träd i odlingslandskapet. Det har
även genomförts 40 stycken individuella rådgivning under 2018 tom september
inom ”Ett rikt odlingslandskap” för att öka kunskapen om natur- och
kulturvärden och dess skötsel.
Länsstyrelsen har under hösten 2018 beslutat om en handlingsplan för Grön
infrastruktur där Ett rikt odlingslandskap är en viktig del tillsammans med
Levande skogar samt Levande sjöar och vattendrag samt myllrande våtmarker.
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Under 2018 har två nya reservat bildats med betesmarker och/ eller ängar;
Kronoberg och Hakatorp. Även två biotopskyddsområden har bildats som
innehåller betesmark och ängar: Lilla Heda och Humlaryd. Åsnens nationalpark
invigdes i maj 2018.
Länsstyrelsen har beviljat byggnadsvårdsbidrag för omläggning av tak under 2018
till tre olika överloppsbyggnader på olika jordbruksfastigheter.
Åtgärder på kommunal nivå
Länsstyrelsen i Kronobergs län och Växjö kommun köpte gemensamt in tio
stycken så kallade Flexitankar för att, mot självkostnadspris, kunna hjälpa
lantbrukare vid en akut krissituation med vattenförsörjning till djuren. Även
Markaryds kommun köpte in en tank. En tank har kommit till användning.
Flera av länets kommuner upplät mark för bete och skörd under torkan. Ljungby
kommun arbetar i ett LONA- projekt med att göra naturinventeringar samt att ta
fram en grönstrategi i samband med Översiktsplanearbetet.
Växjö kommun köpte in 25 % närproducerade livsmedel under första halvåret
2018. På sex olika platser har det sammanlagt nyskapats/ restaurerats knappt 13
ha naturbetesmark. Ytterligare fem platser omfattande knappt 4 ha är på gång.
Inför exploatering av befintlig betesmark har nya betesmarker på andra platser
tagits i hävd. I samma syfte har en fotbollsplan restaurerats till slåtteräng. I ett
LONA -projekt ska betesmarker och deras status kartläggas samt dialog med
brukarna föras, för att utarbeta bra skötselregim och identifiera möjlighet för att
utöka arealer. Minst 2 ha ny betesmark ska restaureras. I ett annat LONA-projekt
ska fler gräsmattor övergå till ängsskötsel.
Åtgärder inom näringslivet
Länsstyrelsens ärenden om förprövningar av djurstallar var som lägst 2014 med
33 stycken beslut. Därefter har det ökat. Under år 2016 beslutades 44 ärenden, år
2017 beslutades 64 ärenden och under 2018 har det fram till och med september
beslutats 29 ärenden. I samband med torkan har antalet inkomna ärenden
drastiskt minskat.
I juli 2018 beslutade Sparbanken Eken (fristående lokal bank med
verksamhetsområde i Kronoberg, Blekinge och Kalmar) tillsammans med sina sex
lokala ägarstiftelser att avsätta en miljon kronor för ekonomiskt stöd med syfte att
skapa nya betesmarker i den svåra situationen som var med torka. Bidraget skulle
gå till djur- och markägare i bankens verksamhetsområde som hade möjlighet att
släppa djur på marker som är lämpliga för bete men som saknade stängsel. Stödet
uppgick som mest till 20 000 kr per sökande. Totalt beviljades 70 ansökningar
som betalts ut till djurägare.
Övriga åtgärder
LRF:s kommungrupper och lokalavdelningar har anordnat träffar om torkan,
vattenbrist och brandrisken för medlemmar ofta med andra aktörer inbjudna.
Genom Växjö kommun och Region Kronoberg, och i samarbete med
Länsstyrelsen i Kronobergs län anordnades matmässan MAT2018. Matmässan har
genomförts årligen sedan 2009. MAT2018 lockade som vanligt runt 50 000
Regional årlig uppföljning av miljömålen 2018 – Länsstyrelsen Kronobergs län 2018-11-28
Sida 68 av 84

besökare. Matmässan har en matmarkan med 100 matproducenter med fokus på
småskalig och närproducerad mat. Det arrangeras också tävlingar, debatter,
workshops och seminarium. Totalt blev det 2210 seminariebesök.
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet i sin helhet inte kan nås till 2020
utifrån den negativa trenden som finns för de flesta preciseringar till miljömålet.
Sammantaget bedöms utvecklingsriktningen vara negativ. Det finns en stor
farhåga att torkan under växtsäsongen 2018 kommer förstärka den negativa
utvecklingen i länet.
Arealen åkermark fortsätter att minska i länet. År 2017 var arealen åker 46 584
hektar, vilket är en minskning sedan år 1975 med 26 procent85. Minskningen är
procentuellt bland de största i landet.
Enligt statistik från 2016 brukas nio procent (349 kvinnor och 16% av antalet
jordbruksföretag med enskilda firmor) av åkermarken av kvinnliga företagare med
enskild firma i Kronobergs län. Andelen åkermark som brukas av företagare 65 år
eller äldre med enskild firma i Kronobergs län är 21%. Företagare som är 60–64 år
med enskild firma brukar 14 procent av åkern.86 Startstödet som ska underlätta för
yngre personer att starta eller ta över bland annat ett jordbruksföretag har varit
efterfrågat i större utsträckning än vad som finns utrymme för i budgeten.
Den totala arealen betesmark har minskat mellan år 2003 och 2017 med 12
procent. År 2017 var den totala arealen betesmark 20 596 hektar.87
Arealuppgifterna baseras på ansökta arealer i jordbrukarnas ansökningar om
arealbaserade stöd.
Antalet anmälningar om att ta jordbruksmark ur produktion var 33 stycken år
2015, 25 stycken år 2016 och 17 stycken år 2017. Under 2018 har det kommit in
16 anmälningar fram till och med september. Flest anmälningar brukar komma in
under höst och vinter. En geografisk analys har gjorts av var i länet anmälningarna
om att ta jordbruksmark ur produktion låg under perioden 2009 till 2017.
Geografiskt ligger tyngdpunkten i de södra och i de centrala delarna i länet88.
För häckande fåglar i odlingslandskapet i Östra Götaland mellan åren 2002–2017
finns en signifikant minskning för grupperna knutna till ängs- och betesmarker
samt småbiotoper. 2017 års index var genomgående bland de lägsta under
perioden.89
I Östra Götaland har utvecklingen för gräsmarksfjärilar under perioden 2010 och
2017 visat på en måttlig nedgång även om det är för tidigt att uttala sig om
långsiktiga trender.90
Sverigesmiljömål.se, Indikatorn Åkermark: http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/ett-riktodlingslandskap/indikatorer/Indikatorsida/?iid=1&pl=2&t=Lan&l=7
86 Sveriges officiella statistik meddelande JO 34 SM 1701, Jordbruksföretag och företagare 2016
https://www.scb.se/contentassets/6a5ca67dca204a3aa4e41f62341b6b26/jo0106_2016a01_sm_jo
34sm1701.pdf
87http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929f548-4f27-9bc9-78e127837625
88 Grön infrastruktur - Regional handlingsplan Nulägesbeskrivning Ett rikt odlingslandskap
89 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=65&pl=1
90 https://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=322&pl=1
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BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEGATIV. Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i
samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en
negativ utveckling i miljötillståndet nu och för de närmaste åren.
UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020 –
ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
Åker-, ängs- och betesmarksareal ska bibehållas
Länets åker-, ängs- och betesmarksareal ska år 2020 omfatta minst 68 000 ha.

Den totala arealen åker-, ängs- och betesmarksareal uppgick år 2017 till 67 180
hektar.
Åkermarken i länet år 2017 var 46 584 hektar vilket är en minskning med minus
26 procent sedan år 1975 vilket är bland de största i landet. Minskningen i hela
landet är i genomsnitt minus 14 procent.
Den totala arealen betesmark har minskat mellan år 2003 och 2017 med 12
procent. År 2017 var den totala arealen betesmark 20 596 hektar.
Arealuppgifterna baseras på ansökta arealer i jordbrukarnas ansökningar om
arealbaserade stöd dvs inte konstaterade uppgifter hämtade från beslut om
Miljöersättningen för betesmark och slåtterängar.
De styrmedel som finns i dagsläget räcker inte för att vända utvecklingen med
minskande brukad jordbruksmark i Kronobergs län. Problematiken är komplex
men består i huvudsak av att det är svårt att få lönsamhet i jordbruksföretag
speciellt i skogsbygden.
Bevara ängar och naturbetesmarker
Länets ängar och naturbetesmarker ska bevaras och arealen bibehållas i
åtminstone dagens utsträckning.
Åtminstone 5 000 ha ska år 2020 skötas och omfattas av miljöersättning för
marker med höga natur- och kulturhistoriska värden (ersättning för särskilda
värden) eller motsvarande.

Under år 2015 startade en ny period för landsbygdsprogrammet och
betesmarksdefinitionen ändrades. Andelen sökta marker med särskilda värden
eller specialklass var lägre än förväntat.
Det finns ingen statistik för åren 2015 och framåt. Länsstyrelsens uppfattning,
efter ett omfattande fältarbete, är att trenden generellt är negativ, och särskilt i
skogsbygden.
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År 2014 fanns det 3 756 ha i miljöersättning med höga natur- och kulturhistoriska
värden det vill säga särskilda värden för slåtterängar och betesmarker, skogsbeten
samt mosaikbetesmarker och andra gräsfattiga marker.
Öka slåtterängsarealen som sköts
Länets slåtterängsareal som sköts och omfattas av miljöersättning för marker
med höga natur- och kulturhistoriska värden (ersättning för särskilda värden)
eller motsvarande ska öka så att den år 2020 uppgår till minst 600 ha.

Det finns ingen statistik för år 2015 och framåt. År 2014 var arealen för
slåtterängar med särskilda värden 206 ha vilket är en minskning sedan året innan
då arealen var 239 ha.
Målet är mycket svårt att nå och det skulle kräva kraftfulla och långsiktiga åtgärder
både nationellt men också regionalt för att nå det.
Öka totalarealen av slåtterängar
Länets totala slåtterängsareal ska år 2020 omfatta minst 800 ha.

Den totala arealen slåtteräng i länet år 2017 är 238 hektar. Arealuppgifterna
baseras på ansökta arealer i jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd dvs
inte konstaterade uppgifter hämtade från beslut om Miljöersättningen för
betesmark och slåtterängar.
Målet är mycket svårt att nå och skulle kräva kraftfulla och långsiktiga insatser.
Bibehålla arealen skogsbete
Länets skogsbetesareal ska bibehållas så att den år 2020 uppgår till åtminstone
100 ha.

Arealen skogsbete var år 2017 36 hektar. Arealuppgifterna baseras på ansökta
arealer i jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd (inte konstaterade
uppgifter) hämtade från beslut om Miljöersättningen för betesmark och
slåtterängar.
Det är en kraftig minskning jämfört med 108 ha år 2014. Erfarenheten efter
fältarbetet de senaste åren då många befintliga skogsbeten besöktes var att i
många fall har stormskador gjort att markerna inte längre är användbara som
skogsbete. Dessutom har många haft dålig beteskvalitet då de inte har skötts
aktivt på det sätt som skulle ha behövts för att bevara eller förbättra de
hävdberoende värdena.
För att öka arealen skogsbete och de hävdberoende värdena skulle det behövas
mer utbildnings- och informationsinsatser samt samarbete med Skogsstyrelsen.
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Bevarande av natur- och kulturmiljöer i åkermark
Minst 50 % av länets åkerareal ska år 2020 omfattas av EU-ersättningen för
bevarande av natur- och kulturmiljöer eller motsvarande ersättning.

I det nya landsbygdsprogrammet finns inte längre någon miljöersättning för naturoch kulturmiljöer. De flesta åtaganden gick ut år 2013.
Hur stora effekterna blir är mycket svårt att bedöma. Det var i förhållande till
målet en liten andel som hade ett åtagande i miljöersättningen för natur- och
kulturmiljöer, cirka 23 procent av åkerarealen i länet 2013. För en del åkermark
har ersättningen säkert varit avgörande för att det har varit ett aktiv skötsel av
landskapselementen. Utformningen av ersättningen medförde dock att det var
mycket svårt för brukaren att söka korrekt. Vid kontroll var erfarenheterna att det
fanns stora avvikelser både i det som godkänts i förhållande till ansökt samt av
skötseln i huvudsak igenväxning.
Bevara ängsfruktodlingarna
Länets idag skötta ängsfruktodlingar ska bevaras så att de omfattar minst 30
ha och 3 000 beskurna träd.

Ängsfruktodlingarna i området kring södra Åsnen är riksintresse för kulturmiljö
sedan 2013. De utgör ett unikt uttryck för allmogens mångsidiga jordbruk, i länet
och nationellt. Trots att ängsfruktodlingarnas omfång har minskat betydligt sedan
mitten av 1900-talet finns det en vilja att bevara de kvarvarande odlingarna.
Fruktodlare i Urshultsbygden med ängsfruktodlingar kan söka kulturmiljöbidrag
årligen för vård och skötsel (beskärning med mera) av fruktträden. Nya fruktträd
och ersättning av döda och sjuka träd med nya traditionellt ympade vildaplar
premieras genom att kulturmiljöbidraget beräknas utifrån antalet skötta träd i
ängsfruktodlingen. På så vis uppmuntras ett bevarande av traditionen och
hantverket, liksom att ängsfruktodlingarna finns kvar som ett säreget inslag i
bygden.
Under 2017 beviljades 14 ängsfruktodlare i Urshultsområdet kulturmiljöbidrag.
Odlingarna är av varierande storlek och totalt utgick bidrag till 4 243 skötta
fruktträd, vilken är en marginell minskning sedan 2016. Målet kommer sannolikt
att nås.
Bevarande av lokala fruktsorter
Samtliga lokala fruktsorter i Urshultsområdet ska bevaras.
Äpple: Urshults kungsäpple I och II, Västerbotorps glasäpple, Äpple från
Sånnahult.
Plommon: Tidig Victoria
Päron: Fårarmbergamott, Långåkerpäron
Körsbär: Zafir

Det har påbörjats ett arbete med att bygga upp en genbank av lokala fruktsorter i
naturreservatet Hackekvarn. Arbetet började redan planeras under senhösten
2016. Det köptes in och planterades 13 st träd av den lokala sorten Urshults
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Kungsäpple under hösten 2017 på två olika platser i reservatet. Under feb/mars
2018 samlades ympar in hos lokala fruktodlare kring sjön Åsnen. Dessa ympar var
av sorterna Västerbotorp glasäpple, Urshult Kungsäpple och Äpple från
Sånnahult. Dessa ympades under senare delen av april 2018 på vildaplar i
naturreservatet Hackekvarn. Om det är Urshults Kungsäpple I eller II kan
bedömas först när de givit frukt.
Dessutom har tre stycken lokala körsbärsorter Hultsjö svarta, Lönneberga och
Zafir köpts in och planterats i reservatet.
Under dessa år har ett nära samarbete med Nationella genbanken i Alnarp, SLU,
utvecklats och väntas fortsätta framöver.
Sommarens torka under 2018 har tagit hårt på ymparna och därför kommer
arbetet att samla in ympar och ympa på vildaplar i reservatet fortsätta framgent.
Till exempel ympades ympris av Långåkerpäron på rönn i avsaknad av päronträd
men de dog i årets torka.
Dessutom försöker vi få fram en framtida skötselmetod för dessa ängsfruktsträd
utan att påverka den mångfald i ängsflora som växer i dessa så unika
kulturmiljöer-och landskapsmiljöer.
Tidig Viktoria samt Fårarmsbergamott bedöms som utdöda då de inte har kunnat
återfinnas trots omfattande efterforskning.
Certifierad ekologisk odlad jordbruksmark
Den certifierade ekologiskt odlade jordbruksmarken ska vid utgången av 2020
utgöra minst 20 % av länets jordbruksmark.

Den senaste statistiken är från 2014, och då var andelen 15 procent i vårt län. Om
siffran har stigit eller sjunkit är svårt att veta då det inte finns någon officiell
statistik. Vallodling dominerar odlingen i länet och den ger ingen ersättning för
ekologisk produktion längre vilket kan vara en avgörande faktor för många
företag om de ska ställa om, särskilt mindre företag. Men med en ökad efterfrågan
av ekologiska livsmedel kan andelen ekologisk odlad mark eventuellt komma att
öka.
Certifierad ekologiskt producerad mjölk
Andelen certifierad ekologiskt producerad mjölk i länet ska öka eller bibehållas
jämfört med 2010 års nivå (andelen var 5,1 % okt 2009).

Den certifierade, ekologiskt producerade mjölkproduktionen uppgick till 10,1
procent år 2017 enligt statistik från Jordbruksverket, vilket är en liten fortsatt
ökning jämfört med tidigare år. Mjölkproducenterna är beroende av mejerierna
vid omställning till ekologisk produktion. Ökad efterfrågan har gjort att mejerierna
kunnat ta emot mer ekologisk mjölk och fler producenter har kunnat ställa om det
senaste året. Målet kommer sannolikt att nås.
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Certifierad ekologisk produktion av ägg
Den certifierade ekologiska produktionen av ägg i länet ska som minst
bibehållas, helst öka jämfört med 2010 nivå (34 % 2009)

Jordbruksverket för inte längre någon länsvis statistik.
De senaste uppgifterna om den certifierade ekologiska äggproduktionen var cirka
34 procent år 2015 av produktionen i länet. Anledningen till ökningen sedan 2012,
då andelen var 28 procent, är att några av de konventionella producenterna har
minskat sin produktion samtidigt som de ekologiska producenterna har utökat.
Beräkningen för 2015 har gjorts med hjälp av producenternas redovisade antal
höns via salmonellaprovtagning samt antal slutbesiktigade platser av
Länsstyrelsen. Målet kommer sannolikt att nås.
Certifierad ekologisk produktion av nötkött
Andelen certifierad ekologiskt producerat nötkött ska vid utgången av 2020
utgöra minst 20 % av länets produktion av nötkött.

Den certifierade ekologiska nötköttsproduktionen var 14,1 procent år 2017 av
produktionen i länet91. Det är en liten ökning sedan 2016. Andelen har varierat lite
under några år och det är svårt att säga åt vilket håll det kommer att gå
fortsättningsvis. Hur ersättningen till ekologisk produktion är utformat samt
merbetalningen för produkterna påverkar till stor del andelen certifierade företag.
För små företag är det ofta inte ekonomiskt försvarbart att vara certifierad. Med
en ökad efterfrågan på ekologiska livsmedel kan andelen eventuellt komma att
öka.
Certifierad ekologisk produktion av lammkött
Den certifierade ekologiska produktionen av lammkött ska vid utgången av år
2020 utgöra minst 20 % av länets produktion av lammkött.

Den certifierade ekologiska lammproduktionen uppgick till 13,2 procent år 2017
av produktionen i länet enligt statistik från Jordbruksverket92. Det är en minskning
med två procentenheter sedan 2016. Antalet lamm varierar en del mellan åren,
både det totala antalet och de ekologiska, och det är svårt att se åt vilket håll
trenden går. Hur ersättningen för ekologisk produktion är utformat samt
merbetalning för produkterna påverkar till stor del andelen certifierade företag.
För små företag lönar det sig ofta inte att vara certifierad.

Miljömål.se http://www.miljomal.se/Miljomalen/Allaindikatorer/Indikatorsida/?iid=44&pl=2&t=Lan&l=7
92 Miljömål.se http://www.miljomal.se/Miljomalen/Allaindikatorer/Indikatorsida/?iid=44&pl=2&t=Lan&l=7
91
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GOD BEBYGGD MILJÖ

Behov av nya bostäder finns i alla kommuner trots att bostadsbyggandet
fortsätter att öka. Arbetet med grönstrukturer kulturmiljö och miljöanpassade
transporter pågår. Avvecklingen av serviceutbud och drivmedelsanläggningar
på landsbygden har avstannat. Bredbandsutbyggnaden måste fullföljas.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå - myndigheter
Med syfte att uppnå effektiva planeringsprocesser för hållbar utveckling har ett
samplaneringsprojekt startats där Regionen, Länsstyrelsen och kommunerna
deltar. En landskapskaraktärsanalys har påbörjats och planeringsunderlag ska
samordnas. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) Gröna Kronoberg 2025 är
vägledande för hållbar regional utveckling.
Region Kronoberg har tagit fram ett trafikförsörjningsprogram för 2016–2025
och Länstransportplan 2018 - 2029. I projektet Cykla i gröna Kronoberg har ett
30-tal cykelvägsobjekt prioriterats länet.
En handlingsplan för grön infrastruktur fastställdes under 2018.
Länsstyrelsens arbete med att färdigställa fördjupningar för samtliga riksintressen
för länets kulturmiljöer fortsätter. Syftet med de fördjupade beskrivningar av
riksintressen är att underlätta kommuners handläggning i plan- och lovärenden.
Under 2018 har Länsstyrelsen genomfört dialogmöten kring det kommunala
kulturmiljöarbetet, med syfte att ge kommunerna inspiration kring hanteringen.
Åtgärder på kommunal nivå
Flera kommuner uppdaterar sina översiktsplaner. Länsstyrelsen har lämnat en
sammanfattande redogörelse för översiktsplanerna i hela länet.
Sju kommuner har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen, fem av dessa
uppfyller kraven i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.93
I Växjö byggs alltmer i trä vilket bidrar till målet i träbyggnadsstrategin att 50
procent av kommunens byggnation ska byggas i trä till år 2050.
En trafikplan för Växjö tätort 2030 har antagits i syfte att se över och underlätta
för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Arbete med att förnya Växjö cykelplan
pågår.
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Bostadsmarknadsanalys för Kronobergs län 2018, BMA 2018
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Fem av länets kommuner har aktuella dokument som avser att främja
miljöanpassade transporter. Flera kommuner har tagit fram strategier och åtgärder
för ökad cykling. Sex kommuner har aktuella underlag för klimat och energi.94
TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Länsstyrelsen i Kronobergs län bedömer att målet är svårt att nå till år 2020 med
idag beslutade styrmedel. Det beror på det ökade behovet av bostäder i hela länet.
Planering av bostäder i anslutning till befintliga bostadsområden och
kommunikationsstråk, med god tillgång till service, skolor, samt kollektivtrafik är
positivt, då mindre markyta och naturresurser tas i anspråk och andelen
biltransporter kan minska. Å andra sidan påverkas den biologiska mångfalden och
ekosystemen negativt om tätortsnära grönområden tas i anspråk. Uppfyllandet av
gällande bullerriktvärden tillsammans med andra hälsoaspekter, till exempel
tillgång till grönområden, ljus och frisk luft kräver omsorgsfull planering.
Dagvattensystem, som inte har dimensionerats för att klara även de nytillkomna
bostäderna och verksamheterna, kan innebära översvämningar.
Utvecklingsriktningen bedöms vara neutral.
Hållbar bebyggelsestruktur
Exploateringstrycket är högst i Växjö följt av Ljungby. I sju av länets åtta
kommuner samt i samtliga centralorter finns ett underskott på bostäder, främst
för resurssvaga grupper. Samtliga kommuner har brist på hyresrätter95. I Växjö
dominerar byggandet av flerbostadshus. Byggnationen av bostäder har under året
ökat markant. Flertalet bostäder byggs för studenter och äldre.
En stor del av länet består av tätortsnära landsbygd och för en levande landsbygd
krävs en attraktiv boendemiljö med tillgång till service. På landsbygden är
tillgängligheten till service fortsatt låg. Nedläggning av dagligvarubutiker och
drivmedelsanläggningar på landsbygden har dock bromsat in och endast enstaka
nedläggning har skett under senare år. Idag har 8 500 personer mer än tio km till
närmaste dagligvarubutik vilket i stort sett är samma antal som förra året.
Tillgängligheten till en drivmedelsanläggning har ökat och 2018 har 7 800
personer mer än 10 km till närmaste anläggning.
Kommunerna måste tidigt i planprocessen lyfta mål och strategier tillsammans
med konflikter och åtgärder. Antalet bullerutsatta boendemiljöer ökar med mer
tillåtande riktvärden. Förtätningar ger konflikter med natur- och kulturmiljöer.
Fördjupade beskrivningar av riksintressen behövs för att underlätta kommuners
handläggning i plan- och lovärenden. Länsstyrelsens dialoger med kommunerna
tillsammans med framtagna beskrivningar har tydliggjort värdena.

94
95

Boverket, Miljömålsenkäten 2018
Bostadsmarknadsanalys för Kronobergs län 2018, BMA 2018
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Hållbar samhällsplanering
Nationell översyn av översiktsplaneprocessen och reglerna för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen berör länet.
I översiktsplanen för Växjö stad är ambitionen att bygga en tätare stad med högre
hus.
Det starka exploateringstrycket med krav på snabba processer medför ökade
konflikter då olika intressen måste vägas mot varandra. Kvalitetskrav får stå
tillbaka och helhetssynen på boendemiljön minskar. Krav ställs på
kollektivtrafikplanering samt möjliggörande för etablering av service och viktiga
samhällsfunktioner.
Vatten och grönytor behöver hanteras i ett helhetsperspektiv. Kapaciteten i
dagvatten- och reningssystemen måste vara tillräckligt dimensionerade. Väl
planerade grön- och vattenstrukturer minskar risker för översvämning och
värmebölja, förbättrar luftkvaliteten och ger estetiska fördelar.
Dagvattenutredningar och åtgärder är viktiga vid etablering av stora
verksamhetsområden.
Infrastruktur, kollektivtrafik samt gång och cykel
Täckningsgraden till fast bredbandsuppkoppling ökar stadigt och hösten 2017
hade 66,6 procent av hushållen i länet tillgång till 100 Mbit/s, motsvarande andel i
riket är 78,4 procent. I glesbebyggda områden är siffrorna lägre än i länet totalt,
44,3 för hela riket respektive 31,0 procent för länet. Här ligger länet således
betydligt bättre till än riket som helhet.96.
Fler järnvägsstationer i mindre orter bidrar till lokal utveckling och ett miljövänligt
resande.
Natur– och grönområden
Aktuella grönstrukturprogram finns för Växjö stad och omgivande tätorter samt
för Alvesta tätort. I tre kommuner ska grön- och vattenprogram tas fram i
samband med ny översiktsplan.
Länsstyrelsen har tillsammans med länets kommuner uppmärksammat friluftsliv
och grön infrastruktur. Fem kommuner har egen kompetens för att beakta grönoch vattenstrukturen i planeringen97.
Ett uppdrag om ekologisk kompensation utreder ev. påverkan på planprocess och
bostadsbyggnation.
Kulturvärden i bebyggd miljö
Tre av kommunerna i Kronobergs län har i Boverkets miljömålsenkät 2018 angett
att kommunen har kulturmiljöunderlag för hela eller delar av kommunen. Två
kommuner anger att arbete pågår med att ta fram ett sådant underlag.98
Post och Telestyrelsen, PTS-ER-2018:7 PTS:s mobil- och bredbandskartläggning 2017
Data från Boverkets miljömålsenkät (MME) 2018
98 Data från Boverkets miljömålsenkät (MME) 2018
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Länsstyrelsen uppmanar kontinuerligt kommunerna att revidera och uppdatera
sina kulturmiljöprogram. Länsstyrelsen lämnade under 2018 bidrag till en
kommun för revidering av kulturmiljöprogram från 2002.
God vardagsmiljö
Insatser för att uppnå ett hållbart samhälle har ökat. Länets natur, kultur- och
vattenmiljöer uppmärksammas. God tillgänglighet till service, kollektivtrafik,
gång- och cykelvägar, gröna miljöer samt till kulturmiljöer är i linje med flera mål
enligt Agenda 2030 och mål för jämställdhet.
Hälsa och säkerhet
Bullerriktvärdet överskrids i flera detaljplaner främst inom Växjö stad där
exploateringstrycket är högt. Förutom att avsteg krävs måste stor omsorg läggas
på bostäders läge och utformning. I mindre tätorter är bostäders läge intill
järnvägen ett problem. Översvämningsrisk med hänsyn till framtida klimat har
uppmärksammats mer i kommunens detaljplaner.
Hållbar avfallshantering
För närvarande pågår insamling av matavfall i Uppvidinge, Växjö och Alvesta
kommuner. I Älmhult är det under utbyggnad. Lessebo, Tingsryd och Ljungby är
planerar påbörja insamling under 2019 och Markaryd planerar att införa insamling
av matavfall med början 2020. Matavfallet rötas till biogas som sedan används till
drivmedel vilket ger stor miljö- och samhällsnytta som ersättning för fossila
bränslen.
Växjö avloppsreningsverk Sundet är Revaq-certifierat99, vilket betyder ett aktivt
”uppströmsarbete” med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverket
och därmed förbättrar möjligheterna att skapa en hållbar återföring av
näringsämnen från slammet till jordbruksmark. Markaryd arbetar systematiskt
med att minska metaller i slammet genom mål och åtgärdsprogram.

99

https://vaxjo.se/sidor/bygga-och-bo/vatten-och-avlopp/slam-och-biogas.html
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BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEUTRAL. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under
de senaste åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon
tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; alternativt
positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.
UPPFÖLJNING AV REGIONALA MILJÖMÅL 2014–2020 –
GOD BEBYGGD MILJÖ
Biologiskt avfall
Allt matavfall från hushåll och verksamheter samlas in och rötas till biogas år
2020.

Det blir allt viktigare att ta tillvara resurserna i livsmedelskedjan och de utgör i
dagsläget en stor del av innehållet i kommunernas avfallsplaner, i Kronobergs län.
Statistik från Avfall Sverige visar att mängden matavfall som går till deponering
minskar samtidigt som mängden som går till förbränning med energiutvinning
och biologisk behandling ökar, vilket är positivt och visar att befolkningen i
Kronobergs län arbetar mot målet att allt matavfall ska rötas till biogas år 2020.
Ett antal kommuner i länet omhändertar matavfallet separat idag, däribland länets
största kommun Växjö som skickar sitt avfall till en rötgasanläggning för
produktion av biogas. Kommunens hushåll är även kopplade till denna tjänst och
har tilldelats kärl för att kunna sortera ut sitt matavfall.
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ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV

Utvecklingen för den biologiska mångfalden måste prioriteras högre för att nå
nationella och internationella mål och åtaganden. För att hejda förlusten av
biologisk mångfald krävs prioritering på landskapsnivå, samt riktade styrmedel
till/ och ett större ansvarstagande från markägare.
ÅTGÄRDSARBETE
Åtgärder på regional nivå - myndigheter
En handlingsplan för grön infrastruktur fastställdes under 2018100. Det finns tre
särskilda insatsområden i länet: Torra gräsmarker i nordöstra Kronoberg,
Förstärkning av lövskogsvärden i västra Kronoberg och Grön infrastruktur i
vatten genom landskapsinriktade åtgärder.
Ett avtal mellan Länsstyrelsen och firman Pratensis om att odla fältgentiana
tecknades 2018. Riktade avtal till markägare, miljöstöd inom
landsbygdsprogrammet, NOKÅS samt åtgärdsplanearbete är ekonomiska
styrmedel som nyttjas inom arbetet med skötsel av naturreservat med höga naturoch kulturvärden, åtgärdsprogram för hotade arter och Life Taiga för att uppnå
målet. Dessa åtgärder räcker inte. Det behövs ekonomiska styrmedel för att
stimulera jord- och skogsägare till större hänsyn inom deras verksamheter.
Under 2018 har gjorts riktade artinventeringar enligt gällande åtgärdsprogram för
arterna fältgentiana (en kärlväxt), rutlåsbräken (en kärlväxt), mosippa (en kärlväxt),
mal (en fisk), orangefläckig brunbagge och sandödla (en reptil). Förekomster av
vityxne och mosippa har följts upp. Populationsförstärkande åtgärder för vityxne,
mosippa och fältgentiana har gjorts under 2017. Inom ramen för projektet Life
Taiga har en tallskog inom ett naturreservat bränts under 2018. En uppföljande
inventering av brandinsekter har gjort på en av de lokaler som bränder inom
ramen för Life Taiga 2018.
Ett förslag till en regional lista över vilka fridlysta arter som kräver hänsyn vid
skogsbruk togs fram under 2017.
Åtgärder på kommunal nivå
Förebyggande åtgärder i samband med ett bostadsbygge i Växjö kommun har
genomförts vilket innebär att gräsmarker tillskapades och optimerades för
regionalt hotade fjärilsarter vilka förlorar delar av sina befintliga habitater i och
med bostadsbygget.
Åtgärder inom näringslivet
Ett företag i Växjö kommun genomförde en förebyggande åtgärd för backsvala
som förutsättning för en exploatering av två befintliga häcklokaler.
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Hemsidan om grön infrastruktur Kronobergs län
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TILLSTÅNDET OCH MÅLBEDÖMNING FÖR MILJÖKVALITETSMÅLET
Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till 2020. De hotbilder som
finns mot ett rikt växt- och djurliv kvarstår. Arbetet med åtgärdsprogram, och
artinriktad skötsel av länets skyddade natur, bidrar till att förbättra villkoren för
den biologiska mångfalden men det räcker inte. Trots omfattande insatser har
utvecklingen för den biologiska mångfalden inte förbättrats i den omfattning som
krävs för att nå såväl nationella som internationella mål och åtaganden.
Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation
De 4 273 arter som 2015 blev rödlistade (varav 2 029 angavs som hotade) ska ha
en förbättrad bevarandestatus till år 2020. Siffrorna är högre än 2010 vilket
framförallt kan förklaras av att betydligt fler arter har bedömts 2015 än 2010. Den
bedömning som görs i den nationella rödlistan är att antalet rödlistade arter i alla
fall inte har minskat. Enligt 2015 års rödlista fanns det i länet 616 rödlistade arter,
samt 105 rödlistade arter som är utdöda, totalt 721 rödlistade arter. Det innebär
att 17 procent är utgångna i länet (andelen är nationellt 13,3 procent).
Många av länets allra ovanligaste arter har idag så splittrade växtplatser att det
krävs ett långsiktigt arbete för att ”knyta” ihop de populationer som idag finns
kvar. Många av länets ovanliga arter är svårspridda (ett spridningsavstånd på 1 km
brukar anges som det största avstånd som är möjligt för att genetiskt utbyte ändå
ska kunna ske). Ett aktivt arbete med att sköta fyndlokaler för vityxne,
fältgentiana, mosippa och röd ögonknäppare pågår men det kommer att behöva
bedrivas under en längre tid för att uppnå effekt. Förutsättningen saknas för att de
naturligt förekommande naturtyperna (till exempel småvatten, åkerholmar och
slåtterängar) och hotade arter knutna till dessa ska förbättra sin status då det
intensiva skogsbruket och rationaliseringen av jordbruket fortgår. Riktlinjer för
hur artskyddet ska hanteras i skogsmark presenterades av Skogsstyrelsen och
Naturvårdsverket under 2016 och har använts praktiskt i ärendehandläggningen
under 2017 och 2018. Ett förslag till en regional lista över vilka fridlysta arter som
kräver hänsyn vid skogsbruk har tagits fram under 2017.
Påverkan av klimatförändringar
Det saknas faktaunderlag för att göra en regional bedömning av det förändrade
klimatets effekt.
Ekosystemtjänster och resiliens
Det saknas faktaunderlag för att göra en regional bedömning av om ekosystemen
har förmåga att klara av störningar samt anpassa sig till förändringar, som ett
ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera ekosystemtjänster och bidra till att
motverka klimatförändringen och dess effekter.
Grön infrastruktur
Ett samarbete mellan Länsstyrelsen och ett flertal aktörer inom och utom
myndighetssfären finns men förmår idag inte att förhindra att populationer och
livsmiljöer försvinner. Ett nationellt arbete med grön infrastruktur sjösattes
januari 2016 av Naturvårdsverket och en regional samordning kunde prioriteras.
Handlingsplanen för grön infrastruktur fastställdes i Kronoberg under år 2018.
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Genetiskt modifierade organismer
Det saknas faktaunderlag för att göra en regional bedömning av om genetiskt
modifierade organismer som kan hota den biologiska mångfalden inte är
introducerade.
Främmande arter och genotyper
Det saknas faktaunderlag för att göra en regional bedömning av om främmande
arter och genotyper hotar den biologiska mångfalden. EU har listat invasiva arter
och vilka nationella åtagande som de olika länderna ska göra fastställdes under
senvåren 2016. Sveriges lista är inte fastställd än. Gul skunkkalla (EU:s lista)
bekämpas av Länsstyrelsen med finansiering av Havs- och Vattenmyndigheten.
Sjögull (ingår som förslag på en remissversion av den tänkta nationella listan)
bekämpas av Länsstyrelsen inom ramen för ett samarbetsprojekt med Alvesta,
Växjö och Tingsryds kommuner.
Biologiskt kulturarv
De kultur- och naturreservat som bildats med syftet att bevara natur- och
kulturvärden, vårdas enligt beslut och skötselplan och förutsättningar finns
därmed för bevarande och utveckling av värdena.
Det saknas underlag för att göra en regional helhetsbedömning av hur det
biologiska kulturarvet förvaltas. Andelen betesmarker med miljöersättning
minskar vilket bedöms vara negativt för bevarande och utveckling av den
biologiska mångfalden.
Tätortsnära natur
I de tätortsnära naturreservaten är friluftsliv ofta ett av syftena och detta värnas
och vårdas för att upprätthålla tillgängligheten för människan. Expansionen av
Växjö stad med omnejd innebär delvis att de grönområden som inte är skyddade
riskerar att exploateras för bostadsbyggande.
BEDÖMNING AV MILJÖKVALITETSMÅLET (MÅLUPPFYLLELSE TILL ÅR
2020)
NEJ → Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med
befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder.
BEDÖMNING AV UTVECKLING I MILJÖN
NEGATIV. Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser i
samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en
negativ utveckling i miljötillståndet nu och för de närmaste åren.
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Uppföljning av regionala miljömål 2014–2020 –
Ett rikt växt- och djurliv
Skyddsvärda träd, mål till år 2016
Hejda förlusten av den biologiska mångfalden knuten till skyddsvärda träd:
– Av de identifierade levande skyddsvärda träden* inom skyddade områden
ska 100 % ha en gynnsam bevarandestatus år 2016.
– Av de identifierade levande skyddsvärda träden* utanför skyddade
områden ska 80 % ha en gynnsam bevarandestatus år 2016.
*Definition enligt Länsstyrelsens plan för inventering, skötsel och information om
särskilt skyddsvärda träd i Kronobergs län 2009–2013

Länsstyrelsen har inte slutfört med inventeringen av grova träd i länet och har
därför ännu inte utvärderat de inventeringsinsatser som gjorts vad gäller grova
träd. Det går därför inte att värdera om målet nås eller inte. Under 2018 avses
inventeringen att avslutas. Avsikten är att inleda arbetet 2018 med att friställa de
skyddsvärda träd i länet som har ett akut åtgärdsbehov, givet att
åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd förlängs. Det ursprungliga
åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd sträckte sig till och med 2016.
Programmet kommer att utvärderas 2018 och beslut om programmets eventuella
framtid tas av Naturvårdsverket under våren senhösten 2018.
Skyddsvärda träd, mål till år 2020
Hejda förlusten av den biologiska mångfalden knuten till skyddsvärda träd:
Antalet identifierade skyddsvärda träd per inventeringsområde minskar inte
under perioden 2010–2020.

Länsstyrelsen är inte klar med inventeringen av grova träd i länet och arbetet med
att analysera de inventeringsinsatser som gjorts vad gäller grova träd, pågår. Det
går därför inte att värdera om målet nås eller inte.
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