
VÅR MILJÖ
I KRONOBERGS LÄN

2005



Vår miljö i Kronobergs län 2005  

Redaktion: Malin Bendz-Hellgren, Bruno Bjärnborg och Per-Anders Persson.

Illustrationer: Eva Lindh
Tryckt i 600 exemplar, juni 2006  

ISSN 1103-8209, Meddelande nr. 2006:14

För information om övriga författare – se kontaktpersonlista på miljömålsarbetets hemsidor – www.g.lst.se 



Förord
Våra 15 nationella miljökvalitetsmål fastställdes av Riksdagen år 
1999. Sedan 2005 har vi 16 miljökvalitetsmål, i och med det nya ”Ett 
rikt växt- och djurliv”. Det övergripande målet är att till nästa 
generation kunna lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta. 

Länsstyrelsen har arbetat med miljömålen sedan 1998 och arbetet 
har intensifierats med åren. De regionala miljömålen för Krono-
bergs län blev beslutade i december 2002. En revidering av målen 
pågår under 2006. 

länets kommuner, intresseorganisationer, företag och intresserade 
länsinvånare. Materialet riktar sig också till gymnasieskolor som 
underlag för t.ex. specialarbeten. Detta dokument är inte bara en 
tillståndsbeskrivning för Kronobergs län. Här ges också en 
helhetsbild av miljö- och resurshushållningsfrågorna och visas 
resultat av uppföljningen av miljömålen. Rapporten skall fungera 
som kunskapsbas för alla som behöver data om länet för sitt arbete. 

Som en ytterligare fördjupning planeras en rapport där miljömåls-
uppföljningen och länets möjligheter att nå målen ställs i centrum. 
Ett arbete med att utforma åtgärdsstrategier pågår i ett brett 
samarbete mellan olika aktörer i länet.  

Det är min förhoppning att denna kunskapssamling ska komma 
till nytta för många och att målen om ren luft, rent vatten och 
mångfald i naturen verkligen kan uppfyllas. Denna rapport är ett av 
våra redskap för att nå målen.  

Lars-Åke Lagrell 

Med Vår miljö i Kronobergs län 2005 vänder vi oss till alla 
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Vi är glada att kunna presentera Vår miljö i Kronobergs län 2005. Det 
är ett omfattande dokument fyllt med data och information om 
miljön i vårt län. I vår vision har vi framför oss sett en 
kunskapskälla på webben där den intresserade kan förflytta sig 
mellan olika nivåer av fördjupning, med texter diagram och data. Vi 
har sett en kontinuerlig uppdatering av diagram och tabeller så att 
webb-versionen av rapporten hålls aktuell. Det är dock ett alltför 
omfattande arbete att förse en sådan webbplats med nya data och 
att hålla den ständigt uppdaterad. Vår miljö i Kronobergs län 2005 får 
ses som ett steg på vägen. Det är viktigt att sprida den här typen av 
information så att den når ut till dem som har nytta av den i sitt 
arbete.

Det har inte varit möjligt att samla alla länets data som har 
koppling till miljömålen i ett dokument. Länsstyrelsens egna 
sakkunniga har utifrån sina erfarenheter plockat ut de data som de  

ansett vara mest intressanta och som presenterar situationen i länet 
på ett lättfattligt sätt. Med ett så omfattande material som Vår miljö i 
Kronobergs län 2005 har det varit nödvändigt att förkorta och 
förenkla. I flera fall refereras då till andra rapporter och dokument
med ytterligare fördjupning och ofta mer data. 

De data och den information om länet som vi har samlat i ett 
dokument är en utvald del av den information som finns att tillgå 
hos Länsstyrelsen i Kronobergs län och andra myndigheter. 
Texterna är producerade av Länsstyrelsens egen personal. Många 
har varit involverade i arbetet som har letts av miljö-
målssekretariatet. Vi har också haft god hjälp av Skogsstyrelsen som 
beredvilligt har hjälpt till att ta fram de data som har behövts. 

Citering av texter och data är naturligtvis tillåten, ange dock 
alltid källan. Datakällorna redovisas vid tabeller, diagram och i 
texten.

Redaktörernas sida 
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8 - Bakgrund

Kronobergs län 
Länet upptar en yta av 9 424 km2 och har 
ca 178 000 innevånare. Detta utgör 2,1 pro-
cent av Sveriges areal och 2 procent av 
Sveriges befolkning. Länet är indelat i åtta 
kommuner, se nedan. Översiktliga data 
om länet presenteras i tabell 1. 

Befolkning
Efter sju år med minskande befolkning 
ökade antalet invånare i Kronobergs län 
med 900 personer mellan 2001 och 2003. 
De senaste åren har länet haft fler inflytta-
re än utflyttare och antalet födda har också 
ökat. Växjö kommun har störst antal invå-
nare, 77 000 år 2004, och är den kommun 
som vuxit under de senaste tio åren. 

Ett kännetecken för länet är den ovan-
ligt höga andelen glesbygdsboende och att 
en mycket hög andel av befolkningen bor i 
småorter.

Kortfakta om Kronobergs län, jämfört med hela landet 

(Källa: SCB) 

Länet 1995 Länet 2005 Sverige 2005 
Befolkning    
Antal invånare 180 377 178 285 9 011 392 
Andel boende i tätort 75,3 75,9* 84,0* 
Andel boende på landsbygden 24,6 24,1 16,0 
Invånare/km2 21 21 22

Geografi     
Andel bebyggd mark 3,2 4,3* 2,9* 
Andel skogsmark (inkl skogsbeklädda våtmarker) 68,9 70,3* 52,2* 
Andel jordbruksmark 9,7 9,9* 7,7* 
Andel vatten 10,2 10,2* 8,9* 
Andel övrig mark 7,9 5,3* 28,3* 

Arbete och näringsliv    
Antal arbetsställen 9 354 9 227 (2003) 462 132 (2003) 
Antal arbetsställen inom tillverkningsindustrin 1 050 1 096 (2003) 36 895 (2003) 
Antal miljöcertifierade företag** 92 5279 

Resursanvändning    
Energianvändning (kWh/person) 36 800 37 900 (2001) 47 400 (2001) 
Deponerat hushållsavfall (kg/person) 318 (1994) 95 (2002) 81 (2002) 
Antal personbilar per tusen invånare  445 489 457 

* Uppgift från år 2000 
** Certifierade enligt EMAS, ISO 14001, Environmental Diploma och PEFC. 

Figur 1. Länets kommuner.  
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Tätorter och kommunikationer  
Flertalet tätorter framgår av figur 2. Av 
kartan framgår också det större vägnätet. 
Länet genomkorsas av nationella stamvä-
gar, såsom E4 och väg 25. Övriga viktiga 
vägar är riksvägarna 23, 27, 28, 29 30 och 
31, samt länsvägarna 120, 122 och 126. Det 
utspridda boendet avspeglar sig i att det 
småskaliga vägnätet i länet är omfattande. 

Länet genomkorsas också av två järn-
vägar, Södra Stambanan och Kust till kust-
banan. Några mindre järnvägslinjer är 
under nedläggning.

Flygplats finns vid Växjö: Smaland Air-
port.

Markanvändning
Markanvändningen framgår av figur 3. 
Länet domineras av skogsmark, se vidare 
avsnittet Levande skogar. Större områden 
med öppen mark finns i jordbruksområ-
dena i anslutning till Lagans dalgång med 
biflöden, och kring sjöarna Åsnen och Sa-
len. I övrigt är odlingsmarken insprängd i 
skogslandskapet, se vidare avsnittet Ett 
rikt odlingslandskap. I västra länsdelen 
förekommer stora områden med våtmar-
ker. Dessa beskrivs närmare i avsnittet 
Myllrande våtmarker. 

Den bebyggda marken i tätorterna be-
skrivs närmare i avsnittet God bebyggd 
miljö.

Förvärvsarbete 
Antalet förvärvsarbetande inom handel, 
privata tjänster och kommunikationer är 
nästan 29 000, medan vård, omsorg, ut-
bildning och förvaltning sysselsätter unge-

fär 26 000. Tillverkningsindustrin är den 
tredje arbetsgivaren i storleksordning med 
drygt 22 000 anställda. Dessa tre grupper 
av arbeten har ökat jämfört med 70-talets 
början. Det har däremot inte byggverk-
samhet och jord och skog gjort, vilka idag 
sysselsätter runt 6 000 personer. 

Tillverkningsindustrin är mycket viktig 
för att generera arbetstillfällen i delar av 
länet. I Uppvidinge, Lessebo, Markaryd 
och Ljungby är uppemot hälften av de 

förvärvsarbetande verksamma inom till-
verkningsindustrin.

För mer information om befolknings- 
och sysselsättningsaspekter samt sociala 
aspekter på regional utveckling, se kapitlet 
God bebyggd miljö och rapporten Det 
goda livet i Kronoberg1.

Figur 2. Kronobergs läns topografi, samt tätorter och transportleder 

Topografi
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Miljöfarliga
verksamheter 
Vissa industrier och andra verksamheter i 
länet klassificeras som miljöfarliga verk-
samheter, enligt definition i miljöbalkens 
nionde kapitel. Det är anläggningar som 
ger upphov till utsläpp till luft, mark eller 
vatten, eller på annat sätt medför olägen-
het för omgivningen. Vissa av dessa anges 
i förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd som anmälningspliktiga  

eller som tillståndspliktiga. I länet fanns år 
2005 ca 500 aktiva sådana miljöfarliga 
verksamheter registrerade (databasen C-
emir), exklusive täkter. I hela landet fanns 
ca 11 000 sådana anläggningar registrera-
de. Det innebär att länet har ett större antal 
anläggningar räknat per invånare än riks-
genomsnittet. 

I länet finns ca 150 anläggningar som 
nu är tillståndpliktiga enligt miljöbalken. 
De tillståndspliktiga anläggningarnas 
lokalisering i länet framgår av figur 4. 
I figuren ingår inte täkter (berg, grus eller 
torv). Antalet tillståndspliktiga anlägg-

ningar har varierat över tiden, dels på 
grund av att verksamheter har startats, 
ändrats eller lagts ned, och dels på grund 
av att förordningen har förändrats vid 
flera tillfällen. Så har t.ex. grus- och berg-
täkter, m.fl. under 2005 lyfts in i listorna 
över miljöfarliga verksamheter enligt mil-
jöbalken.

I samband med införande av miljöbal-
ken 1999 minskades antalet anläggnings-
typer som definieras som tillståndsplikti-
ga. Därför är det svårt att jämföra antalet 
anläggningar som definieras som miljöfar-
liga vid olika tidpunkter. År 1989 var t.ex. 
antalet tillståndspliktiga anläggningar ca 
250 st. och 1998 ca 230 st. Mellan 1991 och 
1998 lades 47 tillståndspliktiga anlägg-
ningar ned enligt C-emir. Sedan dess har 
ytterligare tio nedläggningar registrerats i 
C-emir. Drygt tio nya registreringar har 
tillkommit sedan 1999, men flertalet avser 
ändringar och utökningar av befintliga 
verksamheter. Det har dock skett ett stort 
antal tillståndsprövningar sedan miljö-
balken trädde i kraft 1999, ca 150 st, främst 
avseende utökningar som inte föranleder 
någon omklassificering. Helt nytt under 
perioden är bara någon enstaka anlägg-
ning för avfallsbehandling, ett par mindre 
fjärrvärmeverk och ett krematorium. 

Miljöpåverkan av de mest framträdan-
de anläggningarna inom olika branscher 
framgår i kapitlen Frisk luft, Bara naturlig 
försurning och Ingen övergödning. 

Figur 3. Markanvändning i Kronobergs län. 

TopografiMarkanvändning   
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Naturförutsättningar  

Geologi

Berggrund 
I Kronobergs län möts två stora berg-
grundsregioner (figur 5). Den västra hal-
van ingår i det sydvästsvenska gnejsom-
rådet och domineras av gnejser och gnejs-
graniter med sur sammansättning. Bland 

dessa uppträder allmänt mörka, basiska 
bergarter, s.k. grönstenar. Grönstenen är 
lättvittrad och ger upphov till näringsrika 
jordar. En särskilt tydlig inverkan på vege-
tationen har den svarta, oftast finkorniga 
hyperitdiabasen, som bildar gångar i om-
givande äldre urberg.

I öster möter den sydöstsvenska berg-
grundsprovinsen med företrädesvis grani-
ter och porfyrer. En av dessa graniter kal-
las Växjögranit som i sin röda variant ut-
nämnts till Smålands landskapssten. 

I gränsen mellan regionerna finns en 
s.k. överskjutningszon som kännetecknas 

av kraftig krossning och förskiffring av 
berggrunden. Längs zonen löper en dal-
gång. Diabasen återfinns främst i ett nord-
sydligt stråk från Älmhult och norrut förbi 
sjön Tjurken.

Flertalet bergarter i länet har en ålder 
av 1600 - 1800 miljoner år. Äldst är gnejser 
och gnejsgraniter i den västra delen medan 
Smålandsgraniterna i öster tillhör de yng-
re. Allra yngst är diabaserna som bedöms 
vara ca 1000 miljoner år. 

Jordarter - de lösa avlagringarna 
Länets jordarter har i allt väsentligt bildats 
under den senaste nedisningen och i sam-
band med de geologiska processer som 
fortgått från isavsmältningen för ca 
12 500 år sedan in i nuvarande tid. 

Moränbildningar 
Inlandsisen rensade upp och bearbetade 
äldre jordlager. Den bröt även loss materi-
al från berggrunden och krossade det till 
block, sten, grus, sand, mo, mjäla och lera. 

Figur 4. Tillståndspliktiga verksamheter enligt miljöbalken. 

Figur 5. Karta över berggrunden i Kronobergs län. 

Miljöfarliga verksamheter 

med tillståndsplikt 
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Dessa krossprodukter avsattes efter hand 
som ett osorterat material och benämns 
morän eller pinnmo. Moränen är den van-
ligaste jordarten i länet och ligger oftast 
direkt på bergytan. I åtskilliga områden 
bildar moränen karaktäristiska egenfor-
mer.

En sådan är drumlinen. Den är en 
strömlinjeformad moränrygg som ofta 
innesluter en kärna av berg. Drumlinerna 
är relativt fattiga på stora stenar och block 
och har ofta sådana lägen och avvatt-
ningsförhållanden att de lämpar sig för 
odling. Därför ligger många jordbruksbyar 
på dem. 

S.k. dödismoräner består av mer eller 
mindre lokala och oregelbundna ansam-
lingar av mindre kullar och åsar. Dessa 
bidrar starkt till landskapets utformning 
genom att dämma sjöar och myrmarker, 
bilda uddar och näs och påverka  åarnas 
och bäckarnas riktning.  

Isälvsbildningar 
Allteftersom inlandsisen smälte samlades 
smältvattnet till isälvar, som förde med sig 
stora mängder moränmaterial som stöttes 
och rundades under transporten. När 
strömhastigheten avtog, sorterades och 
avlagrades materialet. Olika ytformer bil-
dades i landskapet, exempelvis getryggs-
åsar, planåsar, deltan, åsnät och åsgropar. 

De mest iögonfallande isälvsbildning-
arna är rullstensåsarna. De har bildats i 
eller strax utanför istunnlar av material, 
som isälvarna förde med sig. Genom att is-
randen successivt drog sig tillbaka under 
många år, kunde åsarna bli flera mil långa. 
Vissa växtsamhällen är nästan helt knutna 
till sådana åsar.

 Rullstensåsarna är oftast mycket rika 
på grundvatten och många tätorter baserar 
sin vattenförsörjning på dessa tillgångar. 
De kan också utnyttjas som grundvatten-
magasin efter infiltration av sjövatten. Na-
turgruset i rullstensåsarna är också efter-
traktat material för t.ex. betongframställ-
ning.

Glaciala sjösediment 
Landisen var så tung att den pressade ner 
landytan många meter. När den smälte 
undan höjde sig den frilagda marken så 
småningom så att den kom att luta in mot 
den vikande isranden. Mot den dämdes 
stora vattensamlingar som vi kallar issjöar. 
I det flacka Kronobergs län fick dessa stor 
utbredning och stora mängder sediment 
avsattes där issjöarna var som varaktigast. 

Mängder av sediment i form av sand, 
mo, mjäla och lera har anhopats i Laga-
dalen, Prästebodaåns dalgång och i Åsnen-
sänkan särskilt kring Skatelövsfjorden. 

I Kronobergs län är oftast dessa sediment 
uppodlade och underlag för goda jord-
bruksbygder.  

Torvavlagringar 
Hela 12 procent av länets yta täcks av torv-
jordarter av större eller mindre mäktighet. 
Störst är torvmarksarealen i länets västra 
del, där i ett område sydsydväst om Bol-
men över 40 procent av den totala arealen 
är torvtäckt, minst i länets östra delar, där 
den kan understiga 8 procent. Ett torvrikt 
område finns dock i gränsområdet mellan 
Uppvidinge, Växjö och Lessebo, där tor-
ven täcker 10 - 25 procent av landarealen.

Naturgeografi 
I den naturgeografiska indelningen av 
Norden2 ingår Kronobergs län i tre regio-
ner, nämligen Sydsvenska höglandets och 
smålandsterrängens västsida, sydöstra 

Figur 6. Naturgeografiska regioner i Krono-
bergs län Figur 7. Avrinningen i Kronobergs län 1961-1990 

(l/(s*km2)). Nederbörd minus avdunstning. Källa 
SMHI. Området öster om 8 har avrinning på 6-8 
medan området väster om 16 har avrinning 16-20. 
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Smålands skogs- och sjörika slättområden 
och Sydsvenska höglandets centrala och 
östra delar (figur 6). 
Indelningen tar hänsyn till berggrund och 
berggrundsbetingade landformer, till lösa 
jordlager och deras former, till nu pågåen-
de geologiska processer samt till klimat 
och vegetation. Regionerna är inte ho-
mogena och följande beskrivningar gäller 
endast Kronobergs län. Nederbördsmäng-
derna avtar från väster till öster och har 
betydelse för naturtyperna. Nederbörds-
mängderna avspeglas i avrinningen per 
ytenhet, se figur 7. 

Sydsvenska höglandets och smålandsterrängens 
västsida (11) 
Regionen omfattar hela Ljungby och 
Markaryds kommuner samt västra delen 
av Älmhults kommun. 

Regionen byggs huvudsakligen upp av 
gnejser och har små inslag av basiska 
bergarter. De bildar inom Kronobergs län 
en jämn slätt med enstaka restberg. Många 
grunda sjöar och myrar förekommer. Den 
vanligaste jordarten är morän. Isälvsbild-
ningar finns rikligt. Kalt berg är mycket 
ovanligt.

Nederbörden är över 800 mm/år, vin-
tertemperaturen något lägre än i Hallands 
kustland och luftfuktigheten hög. Karaktä-
ristiska drag i vegetationen är rikedomen 
på gräs och halvgräs, vilka dominerar över 
mer iögonfallande blomväxter. 

Sydöstra Smålands skogs- och sjörika slättområ-
den (12a) 
Till denna region hör östra delen av Älm-
hults kommun, Växjö och Alvesta kom-
muner söder om höglandet samt hela Les-

sebo och Tingsryds kommuner. Regionen 
utgör Sveriges största sammanhängande 
slättområde om man ser till de små nivå-
skillnaderna.

Områdets vanligaste bergarter är grani-
ter och porfyrer och berggrunden varierar 
mer än i länets västra del. Terrängen är 
flack med få restberg. De lösa jordlagren 
domineras av morän. Åsar och andra is-
älvsbildningar är vanliga. Det finns gott 
om grunda sjöar. Kalt berg är ovanligt 
förekommande. Andelen torvmarker är 
liten utom i väster och nordost. 

Årsnederbörden ligger under 700 mm 
och markens podsoleringsgrad är lägre än 
i länets västra del. Kulturbygderna kring 
de stora insjöarna Möckeln, Åsnen och 
Helgasjön har starka inslag av lövskog och 
floran är rikare och mindre gräsdominerad 
än länets västliga delar. 

Sydsvenska höglandets centrala och östra delar 
(13) 
Denna region berör länet i nordost och 
upptar nästan hela Uppvidinge och de 
nordligaste delarna av Växjö kommun. 
I Uppvidinge, som nästan helt ligger högre 
än 200 m över havet, framträder för regio-
nen karaktäristiska drag i Alsteråns och 
Mörrumsåns djupa dalgångar. De uppvi-
sar ett oregelbundet mönster av platåer, 
dalar, höjdryggar och kullar som tydligast 
framträder i anslutning till sjöar. 

Dominerande bergarter är graniter, häl-
leflintor och porfyrer. Isälvsmaterialet 
uppträder i form av åsar och andra bild-
ningar och särskilt Alsteråns dalgång visar 
spår av dränering genom isälvar. Sjöarna 
är djupa i förhållande till länet i övrigt. 
Andelen jordar med finsediment är liten, 

medan berg i dagen förekommer rikare. 
Torvarealen är måttligt stor. 

I norr är medeltemperaturen lägst i lä-
net. Vegetationen är torftig, i synnerhet i 
områdena med hälleflinta. Ängsfloran 
karaktäriseras av större omväxling och 
mer iögonfallande blomväxter än i de fles-
ta andra delar av länet. 

Från Hanaslövsbacken utanför Alvesta kan man
se långt ut över det flacka småländska landskapet.
Foto: Bruno Bjärnborg 
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Naturreservat 
I Kronobergs län finns 89 naturreservat 
(oktober 2005). Växjö kommun har bildat 
fem av dem. Därtill kommer kulturreser-
vatet i Råshult. Den sammanlagda arealen 
av dessa skyddade områden är ca 1,5 % av 
länets yta. Därav är ca 10 000 hektar land 
och ca 5 000 hektar vatten. Den huvudsak-
liga skyddsvärda naturtypen i reservaten 

framgår av figur 8. Arealfördelningen av 
naturtyper visas i figur 9. Mindre än en 
tiondel av den skyddade landytan är jord-
bruksmark. En stor del av den skyddade 
skogen sköts med särskild naturvårdsin-
riktning.

Sjöar och vattendrag 
Många vattensystem har sina källområden 
i Kronobergs län. De flesta av dem mynnar 

i Östersjön, endast Lagan och Fylleån av-
rinner västerut. De tre största avrinnings-
områdena som tillhör Lagan, Helgeån och 
Mörrumsån omfattar praktiskt taget hela 
centrala och västra delarna av länet, me-
dan länets östra del berörs av en mångfald 
vattensystem (se Levande sjöar och vat-
tendrag).

Det flacka landskapet i kombination 
med dämmande isavlagringar har skapat 
en mängd sjöar längs vattendragen. Det 

Naturtyper i naturreservat

Tallskog Granskog Barrblandskog

Lövskog Ädellövskog Myr

Jordbruksmark Vatten Övrigt

Figur 9. Arealfördelning av naturtyper inom 
naturreservat i Kronobergs län 

Figur 8. Huvudsaklig skyddsvärd naturtyp i länets naturreservat. Skyddade områden som är mindre än
100 ha representeras av en punkt. Övriga redovisas i skalenlig storlek. 
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finns 375 stycken sjöar större än 20 ha och 
ytterligare cirka 700 småsjöar. Störst är 
Bolmen med en yta av 180 km2 och Åsnen 
med 150 km2. Alla sjöar i länet är i opåver-
kat tillstånd näringsfattiga klarvatten- eller 
brunvattensjöar. 

Sjöarna är oftast präglade av landska-
pets sprickdalstopografi. Tydligast märks 
detta i Helgasjön och Åsnen, som har ett 
stort antal vikar. De flesta sjöarna är jäm-
förelsevis grunda med ett maximidjup 

under 10 m. Det största djupet, 42 m, har 
uppmätts i Mien (se tabell 2).   

Vegetation och flora 
De första växterna som slog rot efter landi-
sens avsmältning var fjäll- och tundraväx-
ter såsom dvärgbjörk och fjällsippa. 
Dvärgbjörken förekommer numera som 
kvarleva på myrar, främst i de östra delar-
na av länet. Senare – för ca 10 000 år sedan 

invandrade andra björkarter, tall, sälgarter 
och asp, odon m.fl. 

I samband med varmare klimat, om-
kring 7500 f.Kr. började hassel, ek, alm och 
klibbal breda ut sig. Under den s.k. värme-
tiden täcktes södra delarna av landet av 
väldiga ekblandskogar där ek, lind, alm, 
ask, lönn och hassel ingick. Tallen träng-
des tillbaka. För ungefär 3000 år sedan 
började bok att vandra in söderifrån och 
bilda skog. 

Omkring 600 år f.Kr. skedde en kraftig 
förändring  till kallare och fuktigare kli-
mat. Ekblandskogarna tunnades ut kraf-
tigt. Låglänta marker försumpades och 
gran vandrade in från norr och trängde 
undan lövskogen. 

Kronobergs län ligger helt inom den s.k. 
södra barrskogsregionen. Här härskar i all-
mänhet gran- eller tallskog, men utposter 
av den s.k. sydskandinaviska lövskogen är 
vanliga, mest på bättre jordar, då särskilt i 
slättbygderna. Nordgränsen för bokens 
naturliga utbredning som beståndsbil-
dande trädslag går mitt igenom länet. Ek 
och lind är spridda nästan överallt, hassel 
är i regel vanlig, medan alm och ask i hög 
grad är koncentrerade till goda jordar. 
Avenbok förekommer i länet på nordgrän-
sen av sitt utbredningsområde.  

Skogar
Granskogen i länet är ofta uppblandad 
med tall och björk samt enstaka individer 
av asp, sälg, klibbal och ädla lövträd, så-
som alm, ask, lind, ek, och bok. I botten- 
och fältskiktet dominerar vanliga arter 
som blåbär, kruståtel och skogsmossor. 
I sänkor finns kärr- eller mossebildningar 
med glasbjörk och klibbal. Dessa kärr, som 

Trädslagsfördelning i Kronobergs län före stormen Gudrun. Källa: Skogsstyrelsen. 

Trädslagsfördelning före 
stormen Gudrun
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även brukar innehålla fler fält- och botten-
skiktsarter än omgivande skog, skapar en 
viktig variation i barrskogslandskapet. 

Tallen hävdar sig bäst på torr och/eller 
näringsfattig mark. Hällmarkstallskog är 
ovanlig, och i länets västra del mycket 
ovanlig. Hällmarkstallskogen är rik på 
lavar men fattig på kärlväxter. 

Rena lövskogsbestånd finns vid många 
sjöar, i närheten av bykärnorna och i fuk-
tiga-våta miljöer. Björken är det vanligaste 
lövträdet och förekommer både i  rena 

bestånd och som inblandning i barrskog 
och andra lövskogar. 

Ädellövskogen är framför allt kon-
centrerad omkring de stora sjöarna Bol-
men, Möckeln, Åsnen, Mien och Helga-
sjön. Stor lövandel finns också i Lagadalen 
från Flåren och Vidöstern. Växtarter som i 
länet nästan uteslutande finns i ädel-
lövskog är krävande arter som lundelm, 
hässlebrodd, storrams, sydlig lundarv, 
tandrot, trolldruva, desmeknopp, lungört, 
myskmadra, lundviol, vårärt och vätteros. 
I sydvästra delen av länet finns lövdungar 
också på sluttningar av rullstensåsar och 
moränryggar och går där så långt ner att 
den möter myrvegetationen.  

Nästan all bokskog i Kronobergs län 
utgörs av hedbokskog med ekorrbär, krus-
tåtel, blåbär, skogsstjärna och harsyra som 
dominerande arter i markvegetationen. På 
några lokaler vid Åsnen, Möckeln och Hel-
gasjön finns inslag av rikare flora med ex-
empelvis vispstarr, blåsippa och lundviol.  

Även ekskogen är hedartad med krus-
tåtel, blåbär, ekorrbär och skogsstjärna i 
fältskiktet. På något rikare mark kan ek-
skog med buskskikt av hassel och rik vår-
flora förekomma. Denna har ofta uppkom-
mit genom igenväxning av ängar och be-
tesmark.

Sumpskogar med dominans av klibbal 
och inslag av ask förekommer i sänkor och 
bäckraviner samt utefter sjöstränder. Kring 
trädbaserna växer bland annat flera orm-
bunksarter, lopplummer och kabbeleka, 
mellan dem missne, rankstarr, dvärghäx-
ört, bäckbräsma, springkorn och gullpud-
ra. De i länet mycket sällsynta arterna stor-
gröe och dunmossa är ännu endast kända 
från alskogar. 

I kärr med rörligt vatten växer ofta tall, 
gran, glasbjörk och klibbal i blandning. 
Grenrör är där ett vanligt förekommande 
gräs och inte sällan förekommer Jungfru 
Marie nycklar och korallrot.  

Myrar
Kronobergs län består till 12 procent av 
våtmark, vilket är mycket för södra Sveri-
ge. Huvuddelen finns i väster. I Älmhults, 
Markaryds och Ljungby kommuner upp-
tar våtmarkerna ca 17 procent av ytan. De 
flesta myrarna i länet utgörs av fattigkärr 
och välvda mossar.  

I väster är mossarna vida, ofta kala, 
med svagt utvecklad kantskog och tydliga 
laggkärr. Västliga arter, såsom klockljung 
är vanliga. Mosseplanen är ofta blöta på 
grund av den höga nederbörden. Kärren 
dränerar stora myrområden och är vanli-
gen vidsträckta. Myrliljan är där en karak-
tärsart tillsammans med pors, blåtåtel och 
ängsull.

Österut i länet blir myrarna färre. De 
stora mossarna är också här mestadels 
kala, men kännetecknas av en väl utveck-
lad kantskog och smalare, otydligare lagg-
kärr samt ett torrare mosseplan. På de 
mindre mossarna täcks ofta hela mosse-
planet av tallskog. Klockljungen är här 
"ersatt" av skvattram som har en östlig 
utbredning.

Dvärgbjörk, som räknas som en nordlig 
art, återfinns på myrar över hela länet. 

Våtmarker med näringsrik prägel är 
sällsynta. Kärr av rikare karaktär finns 
dock i anslutning till grönstensområden. 
Det rikaste och mest omväxlande av länets 
kärr är Gässhultsmyren i Ljungby kom-
mun.

Naturreservatet Singeltorps fly är ett myrområde
i Uppvidinge kommun. Foto: Elisabet Ardö. 
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Odlingslandskapet 
Odlingslandskapet har utvecklats genom 
människans påverkan under många hund-
ra år. Härigenom har biotoper skapats som 
idag blivit oersättliga för många sällsynta 
växter och djur.

Det varierade, småskaliga odlings-
landskapet med naturbetesmarker och 
slåtterängar finns idag endast kvar i länets 
skogsrika trakter. Här finns fortfarande 
byar där mekaniseringen inte slagit ige-
nom på samma sätt som i de stora slätt-
bygderna. Några gårdar sköts fortfarande 
med äldre brukningsmetoder. Lieslåtter 
förekommer på slåtterängarna. Åkerhol-
mar och vägrenar ansas noggrant med 
lien. Hagmarkerna betas och åkrarna har 
ofta kvar sin ursprungliga struktur - de är 
relativt små och följer den naturliga topo-
grafin i landskapet. Artrikedomen är 
ibland enastående, särskilt i de östra läns-
delarna.

I Kronobergs län utgörs den naturliga 
fodermarken till övervägande del av olika 
typer av betade hagmarker. Vanliga växter 
i betesmarker är jungfrulin, slåttergubbe 
och mandelblomma. 

Av slåtterängar återstår idag endast 
fragment och de är i länet främst lokalise-
rade till de östra och norra delarna. An-
märkningsvärda undantag är Linnés Rås-
hult öster om Möckeln och Höö i Möckeln. 

Slåtterytorna är i regel belägna på torra 
till friska marker, endast ett fåtal fuktiga 
s.k. sidvallsängar slåtterhävdas idag. Slåt-
termader och betade strandängar är nume-
ra mycket ovanliga i länet, då flertalet re-
dan vuxit igen med buskar och träd. 
Slåttergynnade växter är t.ex. svinrot, slåt-

tergubbe, ängsvädd, gullviva, smörbollar 
och darrgräs.

Spår efter lövtäkt i form av hamlade 
träd återfinns främst i länets östra delar. 
På några platser bedrivs fortfarande ham-
ling.

Sjöar
I sjöar med klart och genomskinligt vatten 
växer i övervattensvegetationen sjöfräken, 
bladvass, säv, knappsäv, trådstarr, flask-
starr, topplösa och vattenklöver. I flyt-
bladsvegetationen förekommer flotagräs, 
gäddnate, vattenpilört, vit näckros och gul 
näckros. Under vattenytan finns hårslinga, 
braxengräs, nålsäv, strandranunkel, sylört 
och strandpryl.  

Brunvattensjöarna har en vegetation 
som liknar klarvattensjöarnas men som 
tunnas ut ju brunare vattnet blir. Myrgö-
larna är extremt vegetationsfattiga. 

Vid rinnande vatten uppträder på sina 
ställen ormbunken safsa och i övergödda 

åar och sjöar jättegröe, kaveldun, gul 
svärdslilja, sprängört och vattenpest. I små 
bäckar växer ofta bäcknate, bläddror och 
löktåg. Längs en bäck inom naturreserva-
tet Ideboås, i östligaste delen av länet, 
finns idegran. 

Djurliv

Däggdjur
Djurlivet är typiskt för sydsvenska skogs-
områden. Vinterstammen av älg är för 
närvarande ca 3500-4000 djur. Rå-
djursstammen har minskat kraftigt. En 
grov uppskattning pekar på att det kan 
finnas 20 000 rådjur i länet efter jakt-
säsongens slut. Vildsvinsstammen är nu ca 
2-3000 st. djur. År 2004 sköts 1600 älgar, 
8700 rådjur och 880 vildsvin. 

Skogshare, grävling, mård, mink och il-
ler förekommer allmänt. Ett tiotal uttrar 
finns också. Rävstammen har vuxit kraf-
tigt, vilket märks inte minst på den mins-
kade rådjursstammen. Enstaka exemplar 
av lodjur förekommer sporadiskt, men 
ingen reproduktion är känd.

Fåglar
Fågellivet domineras av skogshäckande 
tättingar, t.ex. lövsångare, grönsångare, 
bofink, svartmes och talgoxe. Tjäder och 
orre förekommer sparsamt och numera 
endast lokalt. Av de skogshäckande rov-
fåglarna förekommer duvhök, sparvhök 
och ormvråk tämligen jämnt spridda över 
länet. Gladan har återkommit som häckfå-
gel med flera par i länets södra delar.  

Myrar och översvämningsmarker är 
omtyckta rastlokaler för sångsvan under 

Hamlade träd innehåller ofta många arter eftersom
de förutom att de är gamla och grova också ofta är
ihåliga. Foto: Robert Simonsson 
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våren. Här häckar också trana, ljungpipare 
och många änder.  Dvärgbeckasinen har i 
Kronobergs län ett häckningsområde, som 
är isolerat från huvudutbredningen i Norr-
land.

Länet hyser 5 - 10 procent av de svens-
ka bestånden av grågås, lärkfalk och små-
fläckig sumphöna. Rödbenan har, liksom 
dvärgbeckasinen, i länet sin största in-
landspopulation nedanför fjällkedjan. 

I klarvattensjöarna finns bl.a. fiskmås, 
fisktärna, drillsnäppa och häger. Dessutom 
är Kronobergs län ett av Europas häck-
ningstätaste områden vad gäller storlom 
och fiskgjuse. Brunvattensjöarna hyser 
andra arter, t.ex. knipa, kricka, gräsand 
och skogssnäppa. Svarthakedoppingen har 
sin södra utbredningsgräns i länet och 
förekommer på ett fåtal lokaler efter en 
minskning under 80- och 90-talen. 

Sparsamt förekommande fågelarter är bl.a. 
smådopping, strandskata, bläsand, årta, 
brun kärrhök, sångsvan och stjärtand. Un-
der de senaste åren har brun kärrhök och 
sångsvan visat en tendens att öka, medan 
rörhöna, sothöna, vattenrall, storspov, 
tofsvipa, gulärla och sävsångare minskat. 

Vid Åsnen rastar årligen mellan 4000-
5000 gäss, främst säd- och kanadagås. Ås-
nen och Möckeln är grunda, fiskrika sjöar 
som samlar stora mängder storskrake un-
der hösten. Skraksamlingarna lockar havs-
örn, och under senhösten brukar ett tjugo-
tal havsörnar och enstaka kungsörnar up-
pehålla sig i närheten av dessa sjöar.  

Fiskar
I de grunda oskiktade sjöarna är abborre 
och mört de vanligaste fiskarna. I de flesta 
sjöar finns även gädda, braxen och lake. 
Benlöja, gärs, björkna, sarv och sutare är 
allmänt förekommande. I de djupare skik-
tade sjöarna finns även siklöja och någon 
eller några av länets fyra sikarter. 

Gös finns i ca 30 vatten, alla dessa be-
stånd har uppkommit efter utplanteringar. 
Nors finns bara i Helgasjön där den in-
planterades i början av 1900-talet. Faren, 
som i ett riksperspektiv betraktas som säll-
synt, förekommer rikligt i sju sjöar i Hel-
geåns vattensystem. Sandkrypare finns 
bara i Mörrumsåns vattensystem men är 
där ganska vanlig. Färna är känd från två 
lokaler. Elritsan har försvunnit från många 
småbäckar pga. försurning. 
Ålen förökar sig inte i sötvatten och alla 
bestånd är beroende av uppvandring av 
unga fiskar från havet. Genom vand-
ringshinder och liten invandring av ål till 
de svenska kusterna är den naturliga upp-

vandringen till de kronobergska vattnen 
liten. Ål förekommer knappast alls i de 
östra delarna av länet i vattendragen Ron-
nebyån och Alsterån. Inom Mörrumsåns 
övre delar är bestånden i starkt avtagande. 
Inom Lagans vattensystem finns det 
mycket gott om ål tack vare intensiva ut-
planteringar. 

Möckeln och Helgeån har Sveriges näst 
största bestånd av den i vårt land utrot-
ningshotade malen. Enstaka fynd av mal 
har också gjorts i Lagans vattensystem.  

Öringen var förr allmänt förekomman-
de i de rinnande vattnen men är nu un-
danträngd till ett fåtal lokaler pga. re-
glering och utnyttjande av vattenkraft. 

Insekter m.m. 
Förekomsten av insekter och mollusker är 
inte heltäckande inventerat i länet. Kun-
skaperna om vedinsekter har ökat det se-
naste decenniet så att de äldre bokskogar-

Bokblombocken kräver god tillgång till grova hög-
stubbar av bok. Foto: Jonas Hedin 

Grönsångaren är en art som trivs bra i länets
lövskogar. Foto: Per Ekerholm. 
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nas fauna nu är bättre känd. Inventering 
av faunan i ekhagmarkerna pågår. 

I bok- och annan lövskog i anslutning 
till främst de stora sjöarna Möckeln, Åsnen 
och Vidöstern finns några av landets för-
nämsta lokaler för vedinsekter med många 
rödlistade arter. Vissa undersökningar av 
nattfjärilar och dagfjärilar samt omfat-
tande markfaunainventeringar finns men 
är inte publicerade. En inventering av mol-
lusker norr och öster om Möckeln har visat 
på en stor artrikedom i lövskogsområdena. 

Flodkräftan har till följd av kräftpest 
minskat kraftigt de senaste decennierna 
och finns nu bara i några små bestånd 
spridda över hela länet. 

Referenser
                                                     
1 Det goda livet i Kronoberg. Diskussionsun-
derlag 2005-02-01. Länsstyrelsen i Kronobergs 
län, 2005.  
2 Nordiska Ministerrådet, 1984 
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Halten av växthusgaser i atmosfären skall i
enlighet med FN:s ramkonvention för kli-
matförändringar stabiliseras på en nivå som
innebär att människans påverkan på klimat-
systemet inte blir farlig.  

Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i
en sådan takt att den biologiska mångfalden
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs
och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras.

Sverige har tillsammans med andra länder 
ett ansvar för att detta globala mål kan upp-
nås.

Regionalt generationsmål 

Den direkta användningen av fossila bränslen
har i princip upphört i Kronobergs län till år
2050. Användningen av fossil energi enbart
för lokaluppvärmning upphör betydligt tidi-
gare.

Begränsad klimat-
påverkan

Målet innebär i ett generationsperspektiv 
att åtgärdsarbetet inriktas på att halten av 
koldioxid i atmosfären stabiliseras på en 
halt lägre än 550 ppm (miljondelar) samt 
att halterna av övriga växthusgaser i atmo-
sfären inte ökar. Målets uppfyllande är till 
avgörande del är beroende av insatser i 
alla länder.   

Växthuseffekten 
Den ökande växthuseffekten är ett av de 
globala miljöproblem som är av avgörande
betydelse för hållbar utveckling även i vårt 
län, eftersom den ger förutsättningarna för 
det framtida klimatet. Samtidigt är det 
växthuseffekten i sig som är en av förut-
sättningarna för livet på jorden, eftersom 
den gör jorden beboelig. Det är ökningen 
utöver det normala och naturgivna som är 
problemet. Vissa gaser i atmosfären är 
orsak till den nu diskuterade ökande växt-
huseffekten, dvs. en successiv höjning av 
jordens medeltemperatur. Främst är det 
koldioxid (CO2) och metan (CH4), men 
också lustgas (N2O) och vissa industriellt 
framställda gaser (klorfluor-kolväten 
(HCFC), fluorkolväten (HFC) och svavel-
hexafluorid (SF6). Se faktaruta senare i det-
ta avsnitt. 

Växthusgaserna verkar genom att änd-
ra balansen mellan solinstrålningen till 
jordytan och återstrålningen av värme till 
rymden. Genom förbränning av fossila 
bränslen ökar koldioxidhalten. Idag är 
koldioxidhalten i luften ca 370 ppm (mil-
jondelar). Under de senaste tusen åren, 
fram till mitten av 1800-talet, har halten 
legat på ca 280 ppm. Den stora ökningen 
har skett under 1900-talet, och nu är ök-
ningstakten ca 1 ppm per år. 1

Jordens medeltemperatur har ökat med 
ca 0,6 oC under 1900-talet och kommer att
stiga ytterligare, enligt de prognoser som 
tagits fram.

av jordens medeltemperatur med 1,4–

FN:s internationella expertpa-
nel för klimatfrågor IPCC anger ökningen 

5,8 oC under den kommande hundraårspe-
rioden, beroende på val av utsläppsscena-
rio (från ett scenario med betydande 
minskning av utsläppen per capita till ett 
med fortsatt ökande utsläpp). Fördelning-
en över jorden kommer dock att variera. 
Även fördelningen av nederbörden kom-
mer att bli ojämn. Extrema vädersituatio-
ner väntas bli allt vanligare. 

Vissa delar av världen kan drabbas av 
långt värre konsekvenser än andra. Me-
delhavsländerna befaras få ett närmast 
ökenliknande klimat, medan låglandsom-
råden kan översvämmas av havet. Stora 
områden kan bli obeboeliga, med ”miljö-
flyktingar” som resultat. Vilka områden 
som bäst lämpar sig för odling förändras. 
Exakt vilka förändringarna blir är svåra att 
förutse, men ju mer utsläppen ökar, desto 
kraftigare miljöeffekter kan förväntas.  

Kvantitativt verkningsfulla åtgärder 
kräver åtaganden i alla länder. Detta regle-
ras genom det s.k. Kyotoprotokollet, som 
trädde i kraft i februari 2005. USA har 
ställt sig vid sidan av detta internationella 
avtal. Majoriteten av världens länder om-
fattas dock av avtalet. Handel med ut-
släppsrätter är ett försök till internationellt 
verkande åtgärd för att minska utsläppen. 
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Regionalt delmål 

Utsläppet av koldioxid från direkt användning 
av fossila bränslen i Kronobergs län skall till 
år 2010 ha minskat till 3,5 ton per år och per 
länsinvånare, från ca 4,9 ton/år (1990). 
Minskningen motsvarar 22 % av utsläppet av 
samtliga växthusgaser år 1990. (se fotnot)  

Klimateffekter i länet 
Med fortsatt ökande utsläpp i dagens takt 
skulle, enligt SMHI:s klimatforskare, års-
medeltemperaturen i södra Sverige stiga 
till vad som idag motsvaras av södra 
Frankrike. Det innebär en ökning från 6-
9 ºC till 9-12 ºC på 50 – 100 års sikt (enligt 
Sweclim vid SMHI2 ). Perioden med snö-
täcke kommer ungefär att halveras. Växt-
säsongen förlängs, men förutsättningarna 
för skadedjur och smittospridning föränd-
ras också. Detta kan ha stor betydelse för 
länets produktionsförhållanden, t.ex. in-
riktningen av skogsbruket. Effekterna i 
omvärlden kan dock befaras medföra 
långt större indirekta förändringar av för-
utsättningarna för vårt län än de direkta 
klimateffekterna inom länets area.  

Kronobergaren i världen 
För att förverkliga scenariot med minsta 
möjliga klimatpåverkan måste koldioxid-
utsläppen minska drastiskt, liksom andra 
utsläpp av växthusgaser. Det innebär kraf-
tig minskning av förbränningen av fossila 
bränslen.

Förbrukningen av fossila bränslen är 
mycket ojämnt fördelat över världen, där 
i-länderna står för merparten, särskilt om 
man räknar utsläpp per capita. USA är 
”värst” (och några små oljeproducerande 
stater), med över 20 ton koldioxidutsläpp 
per person och år, tätt följt av Kanada och 
Australien. 20 ton koldioxid motsvarar 
förbränning av över 7 m3 olja. 

Flertalet länder i Europa ligger i span-
net 6 – 12 ton koldioxid per person och år, 
där Sverige ligger bland de lägsta. Efter-

som stora och befolkningsrika länder kring 
ekvatorn har mycket små utsläpp per capi-
ta blir världsgenomsnittet ca 4 ton per år.   
Från Kronobergs län släpptes under år 
2000 i genomsnitt ut ca 4,4 ton per år per 
capita, beräknat från den direkta använd-
ningen av fossila bränslen. Vi ligger alltså 
något över världsgenomsnittet. Att vi lig-

ger på en för industriländer låg nivå beror 
bl.a. på att vi i länet har en liten andel pro-
cessindustri. Om man tar hänsyn till vår 
höga konsumtion av varor och tjänster 
som producerats utanför länet, är det av 
oss genererade koldioxidutsläppet för-
modligen betydligt större, räknat per capi-
ta. Det är dock svårt att göra sådana be-
räkningar utan att dubbelbokföring upp-
står.

Fotnot: De uppgifter som legat till grund för det 
fastställda regionala målet för utsläppet av fossil 
koldioxid baserat på uppgifter i SOU 200:23 för år 
1990, vilket motsvarar ca 4,9 ton per capita i länet 
(inklusive torveldning). De uppgifter som nu ligger 
till grund för redovisningen på Miljömålsportalen 
har reviderats av SCB. Det innebär att utsläppet 
1990 i länet istället beräknas ha varit ca 4,3 ton per 
capita. Dessa data är bl.a. korrigerade för tempera-
turskillnader (graddagar) till ett ”normalår”. Ut-
släppet per capita var år 2000 åter samma som 1990, 
efter att ha varit ca 4 % högre vid mitten av 90-talet. 
Huvuddelen av minskningen av koldioxidutsläppet 
från uppvärmning har skett efter år 2000, ca 120 000 
ton/år, men samtidigt har trafiken ökat 1-2 % per år 
under 2000-talet, dvs. ca 30 000 ton/år. Denna upp-
gift behöver dock bekräftas genom upprättande av 
en ny energibalans för länet, eller genom uppdate-
ring av nationella dataunderlag. 

Ett ändrat klimat förutsägs medföra fler extrema 
vädersituationer. Inom loppet av ett halvår har 
Kronobergarna upplevt både översvämning och orkan. 
Övre bilden: Öjaby badplats översvämmad juli 2004. 
Nedre bilden Bostadsområde Alvesta januari 2005 



De regionala målen kan uttryckas som att 
vi i vårt län i vart fall inte ska bidra till att 
dra upp världsgenomsnittet. På länsbasis 
bör vi i första hand se till vad vi själva kan 
göra för att minska våra egna, direkta ut-
släpp. Därför anges i det följande inte indi-
rekta koldioxidutsläpp.  

Totala utsläpp av  
växthusgaser i länet 
Det direkta utsläppet av växthusgaser i 

länet är knappt en miljon ton koldioxid-
ekvivalenter per år, och inräknat utsläp-
pen från markanvändning drygt 1,1 miljo-
ner ton koldioxidekvivalenter per år. Se 
figur 1, med fördelning mellan olika verk-
samhetsslag. Avgången av metan från 
våtmarker ingår inte i detta då underlag 
saknas för naturlig avgång och för hur 
torvbrytning, dikning och dikningsförbud 
påverkar utsläppen. Andra utsläpp som 
inte har storleksberäknats är lustgas från 
komposter m.m. 

Fördelningen av det totala utsläppet av 

växthusgaser mellan de olika växthusga-
serna, räknat som koldioxidekvivalenter, 
är 62 % fossil koldioxid, 18 % metan, 12 % 
lustgas, 7 % koldioxid från markbearbet-
ning och 1 % fluorkolväten. Huvudintres-
set har riktats mot de fossila koldioxidut-
släppen, eftersom dessa utgör den största 
andelen. Övriga växthusgaser beskrivs 
längre fram.

Koldioxidutsläpp 
Transporter av gods och människor och 
uppvärmningen av våra bostäder är de 
största orsakerna till utsläpp av växthus-
gaser i Kronobergs län. Omkring år 1990 
var det totala utsläppet av koldioxid i 
Kronobergs län från direkt förbränning av 
fossila bränslen (petroleumprodukter, 
stenkol m.m.) mellan 700 000 och 800 000 
ton (figur 2). Vår elförbrukning medförde 
år 2000 därutöver ett koldioxidutsläpp av i 
storleksordningen 50 000 ton. Detta varie-
rar från år till år beroende på elimportens 
omfattning. Utsläppen har ökat under bör-
jan av 1990-talet, men sedan åter minskat 
tillbaka till 1990 års nivå.  

Den kraftiga utsläppsminskningen i 
värmesektorn motverkas av ökande ut-
släpp från transportsektorn. En åtgärds-
strategi för att minska utsläppen från såväl 
energi- som transportsektorn har nyligen 
antagits av Länsstyrelsen3. Den beskriver 
sådana åtgärder som är nödvändiga för att 
nå de uppställda målen på kort sikt. På 
lång sikt krävs en fullständig omställning 
av energiförsörjningen till förnybar energi. 

Stora insatser har gjorts för minskning 
av koldioxidutsläppen från uppvärmning 
sedan 2000, samtidigt som trafikens ut-

Figur 1. Fördelning mellan verksamhetsslag av utsläppet av växthusgaser i Kronobergs län 
omkring år 2002-2003, utgående från ton/år koldioxidekvivalenter. 
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Figur  2. Utsläpp av fossil koldioxid. Service, energi och hushåll svarar mot ”lokaluppvärmning” i tex-
ten. Underlag från Miljömålsportalen och SCB. 
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Figur 3. Utsläpp av CO2 per capita i länets kommuner som medelvärde 2000-2002. Data kommer från 
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släpp har ökat, med de värden som återges 
i avsnittet om fjärrvärmeutbyggnad nedan 
och uppskattningar av trafikökningen, kan 
man i grova drag uppskatta att koldioxid-
utsläppet år 2004 vara 80-90 000 ton mind-
re än år 2000, det år som använts för stati-
stiken i inledningsavsnittet. Därav bör 
man kunna dra slutsatsen att utsläppet per 
capita för närvarande är ca 3,8 ton/år. 

Utsläppsfördelningen mellan länets 
kommuner framgår av figur 3. Skillnader-
na mellan kommunerna beror bl.a. på att 
utsläpp från stora industrier slår igenom, 
såsom massa- och pappersbruk i Marka-
ryd och Lessebo. Förbrukning av fossila 
bränslen är liten inom hushålls- och servi-
cesektorerna i orter med fjärrvärme. Olik-
heterna i utsläppet från transporterna kan 
till en del förklaras med olika ortsstruktur 
och pendlingsmönster, men också med 
hur drivmedelsleveranser från lokala olje-
bolag redovisas. Olikheter i andel fjärrtra-
fik, som ej tankar i länet kan dessutom
förmodligen vara betydande i vissa fall. 

Transporter 
Hela 2/3 av koldioxidutsläppen kommer 
från vägtransporterna, och andelen ökar. 
Även totalutsläppen från trafiken ökar. 
Det är svårt att få fram ett exakt värde på 
ökningen av trafikens utsläpp i länet, an-
nat än via försäljningsstatistik (vilket utgör 
underlaget för fig. 2), och antagande att 
huvuddelen används inom länet och att 
in- och uttransporterad mängd fordons-
bränslen i fordonen tar ut varandra. För-
säljningsstatistiken visar på kraftig ökning 
av diseselförbrukningen (det kan till viss 
del bero på oklarheter i fördelning mellan 
eldningsolja 1 och diesel). Enligt figur 2 



har trafikens koldioxidutsläpp i länet ökat 
med 30 % mellan åren 1990 och 2000. Det 
motsvarar en ökning av det årliga utsläp-
pet med ca 120 000 ton koldioxid. 

Vägtrafiken i Sverige har enligt Väg-
verkets Klimatstrategi4  ökat med 18,4 % 
mellan 1990 och 2003. Främst har godstra-
fiken ökat. Med den rådande ökningstak-
ten, drygt 1 % per år, har ökningen nu nått 
20 % sedan 1990. Kronobergs län har sam-
ma tendens, vilket följer av sammanställ-
ningar av trafikflöden i länet. Trafikök-
ningen på delar av det statliga vägnätet i 
länet framgår av tabell 1 i.slutet av detta 
kapitel

Trafikarbetet ökar 
Det sammanlagda trafikarbetet på det stat-
liga vägnätet i länet var 1,4 miljarder for-
donskilometer per år 2002 (1,67 miljarder 
axelparkilometer 1). Det betyder en ökning 
med 30 % sedan åren kring 1990. Detta 
visar att alltså god överensstämmelse med 
ökningen av utsläppsvärdena enligt ovan.  

I nämnda värde ingår bara trafiken på 
statliga genomfarter i tätorterna. Övrig 
tätortstrafik måste uppskattas separat. 
I underlaget till Miljöstrategin 1995 upp-
skattades att trafikarbetet i länets tätorter, 
på kommunala gator, utgör ca 20 % av 

1 Trafiken kan anges antingen i detta mått, för 
att få jämförbarhet med äldre mätdata, eller i 
antal fordon. Mätutrustningen skiljer på av-
stånd mellan axlarna, om det är mindre än 3,3 
m räknas det som personbil, är det större räk-
nas det som lastbil. Mätningen kan också regi-
strera antalet axlar per fordon. Trafikarbetet på 
det statliga vägnätet var 1987 1,24 miljarder 
axelparkilometer och 1993 var det 1,36. 

trafikarbetet på de statliga vägarna. Med 
antagande om att samma fördelning mel-
lan kommunala och statliga vägar råder 
nu som i början av 90-talet, var det totala 
trafikarbetet i länet ca 2 miljarder axelpar-
kilometer under 2002.

Trafikutvecklingen har varit olika på 
olika delar av vägnätet se figur 4. Därvid
sticker E4:an ut med en fördubbling mel-
lan 1987 och 2002. E4:an hade år 2002 en 
andel tung trafik på ca  25 % och ett trafik-
flöde totalt på 7 700-10 500 fordon per 
dygn. Ökningen på dessa avsnitt är i me-
deltal 35 % på en tioårsperiod, räknat på 
antalet axelpar per dygn som passerar ett 
visst vägavsnitt. Enligt Vägverkets under-
lag till länstransportplanerna 2004-2015 
finns det få vägavsnitt där trafiken har 
minskat. Några sådana är bl.a. väg 120 
mellan Älmhult och Ryd, väg Eke-
Lenhovda och väg 126 mellan Alvesta och 
Moheda. Se tabellen sist i detta kapitel. 

I länets kollektivtrafik gjordes år 2004 
ca 7,4 miljoner resor, huvudsakligen med 
buss, med en sammanlagd ressträcka på 
145 miljoner personkilometer. Fordonen 
kördes sammanlagt 15 miljoner km. Av 
Länstrafikens transportarbete skedde ca 
60 % i landsbygdstrafiken. Resandet med 
länstrafiken har varit relativt konstant. 5

Antal fordon 
Antalet inregistrerade, ej avställda, fordon 
i länet i början av 2005 var 87 281 personbi-
lar, 9 573 lastbilar, 299 bussar, 11 253 trak-
torer och 5 138 motorcyklar. Det har av 
bilprovningens kontroller sammanställts 
statistik över personbilarnas körsträckor. 
För Kronobergs län anges för 2001 att 
94 946 personbilar sammanlagt hade kört 
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1,30 miljarder km. Den genomsnittliga 
körsträckan per personbil i länet var 1369
mil/år, knappt två procent över riksge-
nomsnittet, enligt SIKA (Statens Institut 
för kommunikationsanalys).6

Lägre fart – mindre utsläpp 
Flera faktorer, utöver det totala trafikar-
betet, påverkar utvecklingen av koldioxid-
utsläppet från vägtrafiken. Bilarnas storlek 
och specifika bränsleförbrukning tenderar 
att åter öka, efter en minskning i bränsle-
förbrukningen under 90-talet. Den genom-
snittliga hastigheten har också betydelse 
för bränsleförbrukningen. Se figur 5. Has-

tigheten har betydelse både för utsläppet 
av koldioxid och för andra luftförorening-
ar.

Trots effektivisering av bilarna gäller 
fortfarande sambanden mellan energiför-
brukning och hastighet, varför den enskil-
de bilisten kan minska sin miljöpåverkan 
genom att i vart fall inte överskrida has-
tighetsbegränsningarna.

Den energieffektivaste hastigheten är 
kring 70-80 km/h. 

Åtgärder inom energi och transport 
Regionalt viktiga åtgärder inom transport-
sektorn framgår av den regionala åtgärds-
strategin för effektivare energianvändning 
och transporter som togs fram under 2004.3

Där framhålls bl.a. sparsamt körsätt 
som en av de effektivaste sätten att minska 
koldioxidutsläppen, men även ökad över-
föring av godstrafik till järnväg, ökad cyk-
ling m.m.

Biobränslen för transporter

I Växjö- Alvestaregionen har en satsning 
på alternativa bränslen gjorts de senaste 
åren genom särskilt bidrag till enskilda 
(företag, privatpersoner) för miljöfordon. 
Dessutom har flera myndigheter köpt in 
miljöfordon. Detta har lett till att etanol 
E85-bränsle har etablerats och finns till-
gängligt på vissa bensinstationer. Andelen 
fordon för etanoldrift har ökat och är nu 
större i detta område än genomsnittet. En 
5 % inblandning av etanol sker dessutom 
numera i all bensin som försäljs. En plane-
rad satsning på biogas för fordon i Växjö 
har dock inte genomförts, men kommer att 
utvecklas i mindre skala i anslutning till 
det kommunala reningsverket. 
Användningen av E85-bränsle har ökat 
kraftigt i länet de senaste tre åren. År 2004 
såldes 370 m3 E85-bränsle. Det utgör dock 

Regionalt miljömål 

Alternativa, förnybara bränslen utgör minst 
6 % av energitillförseln till transporter år 
2010 i Kronobergs län.

Byten mellan trafikslag bör ske smidigt, t.ex. mellan
cykel och tåg. Resecentrum Växjö. Foto: Bruno Bjärn-
borg.



Regionalt miljömål 

Fjärrvärme finns utbyggt i alla kommuner i 
Kronobergs län 2010.

bara 0,2 % av bensinförsäljningen. Efter-
som det säljs lika mycket diesel som ben-
sin, är det långt kvar till målet, även med  
5 % etanolinblandning i bensinen. 

Värmeförsörjning av lokaler 
Utsläppen från uppvärmning av bostäder 
och lokaler har, som framgår av fig. 2 
(hushåll, energi och service), ungefär hal-
verats, genom utbyggnad av biobränsleba-
serad fjärrvärme.

Som komplement till underlaget till 
ovannämnda figur som bygger på natio-
nell statistik, kan regionala data användas 
för beräkningar. Sedan 1990 har biobräns-
leanvändningen per år i när- och fjärrvär-
me i länet ökat från ca 350 till över
800 GWh (Gigawattimmar dvs. miljoner 
kilowattimmar, kWh), varav ca 60 GWh är 
direkt oljeersättning i fjärrvärmeverken. 
Som framgår nedan motsvara detta en 
minskning av koldioxidutsläppen med  
117 000 ton CO2. Av Energikontor Sydost:s 
energibalans 2000 framgår att det totala 
koldioxidutsläppet från direkt lokalupp-
värmning, exkl. industri och fjärrvärme, 
uppgick till drygt 90 000 ton/år.  

De utbyten av mindre oljepannor till 
ved/pellets som har skett via bidrag i lo-
kala investeringsprogram har hittills med-
fört minskning med ca 4000 ton koldioxid 
per år. Detta visar att större delen av 
minskningspotentialen på bostadssidan 
redan har utnyttjats, men det finns fortfa-
rande möjligheter att gå längre med bio-
bränslebaserad fjärrvärme och enskild 
uppvärmning. Kostnadseffektiviteten av-
tar dock efterhand.  

Sammantaget kan det årliga koldioxid-
utsläppet i lokaluppvärmningssektorn ha 
minskat med ca 120 000 ton sedan 1990.  

Fjärrvärme 

Utnyttjandet av biobränslen i fjärrvärme-
anläggningar har ökat, liksom utbyggna-
den av fjärrvärme och s.k. närvärme 
(gemensam uppvärmning av mindre om-
råden - kvarter).  Mängden förbrända träd-
bränslen per år i fjärrvärmeanläggningar-
na (Växjö, Ljungby, Alvesta och Älmhult, 
samt Moheda och Tingsryd) har mer än 
fördubblats sedan början av 1990-talet, 
från ca 350 till ca 816 GWh år 2004.  Se 
figur 6.

Mängden olja och gasol som använts i 
fjärrvärmeverken minskade samtidigt med 
mer än 60 % från ca 130 GWh/år till ca 
50 GWh/år i genomsnitt sedan år 2000. 
Gasolanvändningen ökade under 90-talet, 
för att sedan åter minska, och i Älmhults 
fjärrvärme avvecklas detta bränsle. Torv-
användningen minskade från knappt
200 GWh/år till ca 70 GWh/år under sam-
ma period. Avfallsförbränningen har ökat 
kraftigt. Detta räknas dock som fossilfritt
bränsle, även om en andel härrör från 
plaster som framställts av petroleum. 
Minskningen av "fossila" koldioxidutsläpp 
genom ändrat fjärrvärmebränsle relativt 
det totala utsläppet kring 1990 i länet blev 

därmed ca 22 000 ton CO2, exklusive ut-
släppet från torvförbränning. Om torv räk-
nas som fossilt bränsle, blev utsläpps-
minskningen av fossil koldioxid samman-
lagt ca 68 000 ton (torv ger utsläpp av 97-
107 kg CO2/GJ, dvs. ca 360 t/GWh).

Sedan början av 90-talet har energipro-
duktionen i de tillståndspliktiga fjärrvär-
meverken t.o.m. 2004 ökat med ca
300 GWh till över 1 TWh/år. Ökningen 
kan sägas vara ett mått på den ökade an-
slutningen. Om man antar att det till störs-
ta delen är enskilda oljepannor som ersatts 
med fjärrvärme, och att effekter överfö-
ringsförluster och pannförluster tar ut var-
andra, motsvarar detta ca 25 000 m3 eld-
ningsolja eller ca 67 000 ton CO2. Samtidigt
har sannolikt en energieffektivisering skett 
i samband med anslutning till fjärrvärme,
så detta torde vara en minimisiffra.  

Till detta skall läggas effekten av ut-
byggnaden under de senaste fem-sex åren 
av biobränslebaserade närvärmeverk 
(mindre fjärrvärmeverk) i många mindre 
orter, bl.a. Ryd, Urshult, Linneryd, Åseda, 
Lenhovda, Braås, Rottne, Vislanda, Lagan, 
m.fl. Totalt har utbyggnaden av närvär-
meverk för biobränsleeldning hittills pro-
ducerat ca 100 GWh per år från biobräns-
len. Fjärr- och närvärmeutbyggnaden har 
alltså minskat det årliga fossila koldioxid-
utsläppet med 110 000  - 120 000 ton CO2

jämfört med början av 90-talet, dvs. med 
ca 12 %. Om man inräknar koldioxid från 
torv blev minskningen av det årliga ut-
släppet ca 160 000 ton. 
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Regionalt miljömål 

Aska från fastbränslepannor som eldas med 
enbart biobränsle från skogsmark i regionen 
återförs till skogen senast år 2008.

Askåterföring 

För ett uthålligt utnyttjande av biobränslen 
från skogsbruket, måste näringsåterföring 
ske, särskilt om grenar, rötter och toppar 
utnyttjas för bränsleflis. Detta åstadkoms 
genom askåterföring. Vid tillståndspröv-

ning av fjärrvärmeverk brukar villkor 
skrivas som möjliggör eller förutsätter 
askåterföring till skogen. År 2003 lämna-
des 2439 ton flygaska från Växjö Energi AB  
till Skogsvårdsstyrelsen för återföring till 
skogen. 1800 ton bottenaska lämnades till 
tillverkning av jordförbättringsmedel. 
3 900 ton aska deponerades från denna 
anläggning, och från övriga tillståndsplik-
tiga värmeverk deponerades 970 ton askor 
från huvudsakligen biobränslen. Från av-
fallspannan i Ljungby levererades också 
nära 6 000 ton aska för materialåtervinning 
i Malmö. Denna aska får inte lämnas till 
skogen. Andelen aska från biobränslen 

som återförs till skogen är sålunda ca 37 %. 
Se också Avsnitten ”bara naturlig försur-
ning” och ”Ingen Övergödning”. 

Industrins koldioxidutsläpp 
Industrisektorn i länet släppte vid millen-
nieskiftet ut 130-140 000 ton koldioxid per 
år. En minskning med ca 8 % har skett 
sedan 1990, enligt nationell statistik 
(www.miljomal.nu, figur 2), eller ca
10 000 årston. Fossilbränsleanvändningen 
inom de större, tillståndspliktiga industri-
erna i länet har i allmänhet ökat under 90-
talet, trots att vissa företag har effektivise-
rat energianvändningen.  

Pappers- och massabranschen i länet 
har emellertid haft kraftigt varierande fos-
sil-bränsleanvändning, dels på grund av 
anpassning till varierande energipriser, 
dels av produktionstekniska tillfälligheter. 
Särskilt markant minskning har skett efter 
år 2000, då Smurfit (Munksjö) Lagamill i 
Timsfors skiftat kraftigt från kol/olja till el 
(fig. 7). Lessebo Bruk tillhör de större 
energiförbrukarna i länet, men där domi-
nerar biobränslen över fossilbränslena. 
Detta bruk använder ca 230 GWh/år bio-
bränslen, alltså mer än den sammanlagda 
förbrukningen av fossilbränsle vid alla de 
studerade industrierna nedan. Övriga pap-
persindustrier lades ned under 90-talet.  

Gasol- och oljeförbrukningen vid tolv 
övriga studerade industrier (glasbruk, 
gjuterier, smältverk, verkstadsindustri, 
livsmedel, figur 7) sammantaget ökat un-
der 90-talet, men sedan minskat så att för-
brukningen av fossila bränslen blev ca 
20 % mindre 2003 än 1990. Mellan toppåret 
1996 och 2003 var dock minskningen nära  
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35 %. De senaste årens minskningar beror 
bl.a. på anslutning till fjärrvärme. Ett gju-
teri har också lagts ned (huvudsakligen el-
baserat). Dessa 12 industrier svarade för 
knappt 30 % av fossilbränsleförbrukning-
en, exklusive stenkol, inom länets industri, 
som år 2000 enligt Energikontor Sydost 
var ca 325 GWh/år. 

Energibalans 
Drivkraften för koldioxidutsläpp är ener-
gibehovet i dagens samhälle - för upp-
värmning, transporter och tillverknings-
processer. Kunskap om energiförbruk-
ningen är nyckeln till att finna åtgärder 
mot koldioxidutsläpp.

Energikontor Sydost inrättades under 
1999 i ett EU-nätverk av sådana kontor, 
med uppdrag att effektivisera och minska 

energianvändningen i regionen samt att 
verka för en konvertering till förnybara 
bränslen. Kontoret har gjort energibalanser 
för Kalmar och Kronobergs län, senast 
avseende år 2003.7 Av denna framgår bl.a. 
att den totala energiomsättningen i länet 
var 6,6 TWh (miljarder kilowattimmar). 
Fördelningen år 2003 framgår av figur 8.  

SCB tillhandahåller via Internet energi-
balanser för kommuner och län som un-
derlag för bl.a. kommunala klimatstrategi-
er (samma underlag som till statistik om 
koldioxidutsläpp). Av denna statistik 
framgår att den totala energitillförseln var 
5 % mindre år 2002 än år 2000 och 8 % 
mindre än 1995. Jämfört med 1990 var 
dock förbrukningen 1 % högre. År 2003 
hade förbrukningen åter ökat från 2002 
med ca 3 %. 

Biobränslen

1,5 TWh (exklusive torv). Den direkta fos-
silbränsleandelen var 45 %. Eltillförselns
andel utgjorde 30 %. De tydligaste föränd-
ringarna på senare tid är tillkomsten av 
avfallsförbränning och minskning av ga-
sol-, torv- och elanvändning, samt att 
stenkolsanvändningen har upphört.  
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Regionalt miljömål 

Biobränslen ger minst 2 TWh/år kring år 
2010 i Kronobergs län. 
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Regionalt miljömål 

Hälften av energianvändningen i Kronobergs 
län kommer år 2010 från förnybara källor. 

Regionalt miljömål 

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

Elförbrukning 

Av tillförd el år 2003 kom ca en femtedel 
från produktion inom länet, varav vatten-
kraft 210 GWh och kraftvärme (elproduk-
tion vid fjärrvärmeverk, främst biobräns-
len) 280 GWh (sistnämnda ingår dock i 
Träbränsle i figur 8). Av el som tillförts 
utifrån angavs en elmix bestående av 37 % 
kärnkraft, 6 % kol- och oljebaserad kraft 
och resten vattenkraft. Den totala elför-
brukningen i länet minskade med 3 % mel-
lan åren 1995 och 2003. År 2002 var den 
dock 24 % lägre än 1995. Ytterligare stati-
stik behöver inväntas för att avgöra om 
värdet för 2002 beror av tillfälligheter eller 
ingår i en varaktig trend.  

Tillförsel av förnybar energi 

Med nämnd fördelning av elproduktionen 
utgjorde förnybara källor (vattenkraft och 
biobränslen) 40 % av total energitillförsel 
år 2003. 

Övriga växthusgaser utöver 
koldioxid 
Det totala utsläppet av växthusgaser från 
länet motsvarar 1,0-1,2 miljoner ton räknat 
som koldioxid. De klimatpåverkande ut-
släppen i länet domineras av koldioxid. 
Utsläppen av dikväveoxid (lustgas), fluor-
kolväten och svavelhexafluorid och metan 
exklusive naturliga källor beräknas sam-
mantaget vara ca 250 000 ton koldioxidek-
vivalenter, huvudsakligen från djurhåll-
ningen i jordbruket. Om man även räknar 

med lustgasavgången från mark blir ut-
släppet 350 000 ton per år och utgör ca 
30 % av de klimatpåverkande utsläppen. 
De största posterna är dock de med störst 
osäkerhet i beräkningarna. Flertalet av 
utsläppskällorna till dessa växthusgaser är 
diffusa och svåra att beräkna med någon 
exakthet. De uppgifter som följer är i hu-
vudsak schablonberäknade (proportionellt 
mot befolkningsandelen eller annat nyck-
eltal) utifrån nationella sammanställning-
ar, främst Naturvårdsverkets underlag till 
kontrollstationen för ”Begränsad klimat-
påverkan” 2004.8
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Metan
Metangas bildas vid anaerob nedbrytning 
(utan lufttillträde) av organiskt material, 
dvs. förruttnelse- och jäsningsprocesser, 
samt vid ofullständig förbränning av 
bränslen. Metanutsläpp är delvis naturligt 
förekommande, i vårt län främst från våt-
marker (sumpgas). Metangas är en s.k. 
växthusgas, som bidrar till långsiktig kli-
matpåverkan. Den anses ha 21 gånger 
större växthuseffekt, eller global upp-
värmningspotential, än koldioxid.  

Det totala utsläppet av metan i länet upp-
skattas till ca 10 000 ton metan/år, eller 
 drygt 200 000 ton koldioxidekvivalenter, 
fördelat enligt följande. 

Avfall
Från länets avfallsdeponier avgick i början
av 1990-talet uppskattningsvis knappt
6 miljoner m3 metangas per år. Genom
insamling och förbränning av metangas 
från avfallsdeponierna har utsläppen 
minskat med ca 30 000 - 40 000 ton/år  
som koldioxidekvivalenter. (Beräkning: 

den del som har omhändertagits i fjärr-
värmeverk (Älmhult och Ljungby) är ca  
3000 MWh/år, dvs. ca 900 ton gas/metan. 
Det minskade metanutsläppet motsvarar 
19 000 ton koldioxid. Kanske lika mycket 
facklas bort  i Växjö.)

Utsläppet från deponierna beräknas år 
2000 motsvara ca 40 000 ton koldioxid, 
som andel av utsläppet från hela landets 
deponier. Detta kanske kan vara en rimlig 
siffra om man räknar med att uppsamling-
en är ca 60 % och att gamla tippar också 
läcker metan. Genom lag om förbud mot 
deponering av organiskt avfall kommer 
denna typ av utsläpp att på sikt upphöra. 
Avfallet kommer då antingen att förbrän-
nas eller rötas till biogas (anaerob nedb-
rytn ing). En sådan anläggning har byggts 
i Älmhult med bidrag till lokalt invester-
ingsprogram (se nedan). Den har dock haft 
igångkörningsproblem. Planerade anlägg-
ningar i Växjö och Ljungby har inte påbör-
jats, trots beviljade LIP-bidrag. Metangas 
bildas också vid hushållskomposter, som 
”surnat”. Det har dock inte kunnat kvanti-
fieras. Hur avgången från våtmarker har 
påverkats av dikning, och av dikningsför-
budet, har inte heller kunnat mängdbe-
räknas.

Boskap
Från nötkreatur avgår metan genom jäs-
ning av födan i deras matsmältningskanal. 
I början av 2000-talet kan det årliga ut-
släppet ha varit ca 120 000 ton koldioxid-
ekvivalenter, beräknat utifrån att länets 
andel av nötkreaturen i riket är ca 4 %. 
Avgång från stallgödselhantering beräk-
nas proportionellt mot andelen gödslad 
areal, 2 %, och blir då ca 10 000 ton/år.  
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Faktaruta

Växthusgaser 

Växthuseffekt GWP (Global Warming Poten-
tial) per ton utsläppt mängd. 
 Koldioxid-
  ekvivalenter 

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

Koldioxid från fossila bränslen: 

En kubikmeter olja (Eo 1) motsvarar ca 
10 000 kWh (10 MWh), och ger upphov till 
ca 2,7 ton koldioxidutsläpp. 

Utsläppen av metan från boskapen är svå-
ra att åtgärda. Åtgärder mot utsläpp av 
ammoniak från gödselhantering (se ingen 
övergödning) medverkar sannolikt till att 
minska även utsläppen av metan. Antalet 
nötkreatur har varit nästan oförändrat 
jämfört med 1990, men antalet mjölkkor, 
som  har högst metanbildning, har mins-
kat, varför utsläppen kan ha minskat nå-
got.

Förbränning/vedeldning 
Metan bildas också vid ofullständig för-
bränning. Från trafiken kan utsläppet vara 
5 000 ton koldioxidekvivalenter/år. Från 
energianvändning, bildas metan främst 
vid dålig vedeldning. Vid pyreldning av 
ved kan utsläppet av växthusgaser på 
grund av metanbildning bli lika stort som 
från koldioxiden från motsvarande ener-
gimängd olja.

Vedeldningens omfattning i länet har 
kartlagts av Energikontor Sydost9 och Väx-
jö kommun10. Antalet gamla pannor i länet 
var i början av 2000-talet ca 6 500. Energi-
mängden från den ved som eldas i dessa 
har beräknats till 117 GWh/år i pannor 
utan ackumulatortank och 70 GWh/år 
från de med ackumulator. 

Utsläppsdata från Statens provningsan-
stalt11, ger vid handen 2,7 resp. 0,7 g/MJ 
för gamla pannor, utan respektive med 
ackumulatortank. Modernare panntyper 
ger utsläpp på nivå en tusendel av detta, 
dvs. enstaka mg/MJ.  

Detta innebär ett metanutsläpp motsva-
rande 24 000 resp. 6 000 ton koldioxidek-
vivalenter., d.v.s. sammanlagt 30 000 
ton/år. Lokaleldstäder (kaminer m.m.) 
kan bidra med ca 1500 ton/år. All övrig 

förbränning uppskattas till 400 ton CO2-
ekvivalenter. Från energiförsörjningen är 
metanutsläppet alltså ca 32 000 ton koldi-
oxidekvivalenter/år.

För att kunna bidra till ”begränsad kli-
matpåverkan” vid övergång från olja till 
ved i enskilda små pannanläggningar 
krävs god förbränning, som kan uppnås 
genom kunnigt eldande i miljögodkända 
pannor med ackumulatortank. Genom 
LIP-bidrag i Alvesta och Ljungby kommu-
ner har ca 600 gamla pannor bytts ut kring 
år 2000. Detta innebär 3-4 000 ton kol-
dioxidekvivalenter i minskat utsläpp. 

Lustgas - dikväveoxid 
Lustgas eller dikväveoxid (N2O) har en 
klimatpåverkande effekt som beräknas 
vara 310 gånger högre än koldioxid. Käl-
lorna är bilavgaser, förbränningsanlägg-
ningar, gödselhantering, komposter mm. 
Beräkning med emissionsfaktorer enligt 
Naturvårdsverket och Institutet för Ekolo-
gisk Hållbarhet ger ett utsläpp från för-
bränningsanläggningar på 35 ton N2O, vil-
ket motsvar 11 000 ton koldioxidekviva-
lenter.

De punktkällor som är kända i länet är 
utsläppen från fjärrvärmeverk och lasarett. 
Utsläppet var enligt Växjö Energi AB:s 
miljörapport ca 7 ton/år, dvs. ca  
2 000 ton koldioxidekvivalenter. Utsläppet 
förekommer främst vid reningsanlägg-
ningar för rening av kvävedioxidutsläpp, 
vilket sker genom ammoniakinsprutning, 
varvid en liten andel lustgas bildas. Lust-
gasutsläpp från länets två sjukhus är ca 
1 100 ton koldioxidekvivalenter/år. Trafi-
kens utsläpp är ca 14 000 ton koldioxidek-
vivalenter. Gödselhantering i jordbruket 

uppskattas tillföra 12 000 ton koldioxid-
ekvivalenter lustgas. Det största utsläppet 
anses dock vara markprocesser i jordbru-
kets organogena jordar, t.ex. torvjordar, 
som i länet skulle kunna medföra utsläpp 
av storleksordningen 100 000 ton koldiox-
idekvivalenter per år. Se även stycket om 
kolsänkor nedan. 

Fluorkolväten m.m. 
Utsläpp av fluorerade kolföreningar har 
mycket hög klimateffekt, flera tusen gång-
er högre än koldioxid (se faktaruta). An-



vändningen av klorfluorkolväten (freoner) 
minskar, men däremot ökar installationer-
na av HFC-gaser, som inte har någon 
ozonskiktspåverkan, men som leder till 
ökad växthuseffekt vid läckage. Scha-
blonmässigt beräknat (2 % av nationellt 
utsläpp enligt Naturvårdsverkets fördju-
pade utvärdering Begränsad klimatpåver-
kan, exklusive vissa industriella utsläpp 
som inte förekommer i länet) är utsläppet 
ca 7 000 ton/år koldioxidekvivalenter. 

De största källorna i länet är läckage 
från klimatanläggningar i fordon och från 
kyl/frysanläggningar. Utsläpp förekom-
mer även från vissa sprayer och läckage 
från varor (t.ex. sportskor!). Läckage från 
mobila anläggningar (klimatanläggningar i 
bilar) befaras öka starkt, enligt Natur-
vårdsverkets fördjupade utvärdering. Det-
ta visar på behovet av produktutveckling 
och bra underhåll av befintliga aggregat. 

CFC-föreningarna (freoner) svarade 
1992 för 5 - 10 procent av de övriga växt-
husgaserna. Utsläppen torde nu vara för-
hållandevis små till följd av tillämpningen 
av förordningen om ozonskiktsförstörande 
gaser. Beträffande de sistnämnda, CFC och 
haloner, se avsnitt Skyddande ozonskikt. 

Svavelhexafluorid
Industrigasen svavelhexafluorid används 
för vissa elektriska utrustningar. Den har 
extremt hög växthuseffekt, nära 24 000 
gånger högre än koldioxid. En verksamhet 
som använder denna gas i sin tillverkning 
är känd i länet. Den ger normalt inte upp-
hov till utsläpp, men utgör en risk vid 
läckage. Läckaget har de senaste åren varit 
några kg per år, vilket motsvarar ca 100 
ton koldioxidekvivalenter per år. 

Åtgärder mot utsläpp av växthus-
gaser utöver koldioxid 
Av figur 10 framgår att det vid sidan av 
energianvändningen och transporter är 
jordbruket som står för störst bidrag till 
växthusgasutsläppet, särskilt av metan och 
lustgas. Det är få av dessa utsläpp som kan 
påverkas lokalt eller regionalt, om man vill 
bevara djurhållning och jordbrukets mark-
bearbetning i övrigt i samma omfattning 
som idag. I viss mån kan utsläppen be-
gränsas ytterligare genom förbättrad göd-
selhantering, vilket sammanfaller med 
önskvärda åtgärder för begränsning av 
övergödningsproblematiken. 

Åtgärder mot dålig vedeldning är en 
typ av åtgärder, som är effektiv och som 
också motiveras av andra miljöskäl. Trafi-
kens utsläpp påverkas också av de åtgär-
der som krävs för minskning av det direk-
ta koldioxidutsläppet. Det flesta av möjliga 
åtgärder sammanfaller därför med länets 
strategi för effektivare energianvändning 
och transporter. Det kan vara möjligt att 
reducera avgången från gamla avfallsde-
ponier ytterligare, men det är sannolikt 
inte kostnadseffektivt. Utsläppen från av-
fallshanteringen bör kunna minska betyd-
ligt genom redan vidtagna eller beslutade 
åtgärder.

Den snabbast ökande faktorn är risken 
för läckage av fluorkolväten från värme-
växlare och kyl- eller klimatanläggningar. 
Totalt sett är dock andelen fortfarande 
liten. För att begränsa utsläppen bör beho-
vet av reparationer minskas genom bra 
underhåll och rutiner, samt myndighets-
tillsyn.

Utsläpp av växthusgaser
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Kolsänka 
Eftersom länet är ett skogslän statt i fort-
skridande igenväxning, ökar biomassan i 
skogen, varvid ett upptag av koldioxid 
sker. Avverkningen var år 1995 64 % av 
tillväxten. Tillväxten är ca 4,3 miljoner m3

skog/år i länet. Av detta är ca 2,8 miljoner 
m3 skog/år nettotillväxt och utgör därmed 
kolsänka, dvs. skogen binder koldioxid. På 
nationell nivå har upptaget beräknats till 
29 miljoner ton koldioxid per år (medel-
värde 2000-2003). Länets andel kan vara  
1 300 000 ton/år. En betydande ökning av 
uttaget av biobränslen har därför bedömts 
vara möjlig. Hur orkanen Gudrun i januari 
2005 påverkar detta är ännu för tidigt att 
ha någon bestämd uppfattning om. Den 
del av virkesuttaget som hamnar i bygg-
nader blir också en form av kolsänka. 

Jordbruksmarken släpper däremot ifrån 
sig koldioxid på grund av nedbrytning av 
organiskt innehåll i jorden. För länet kan 
det röra sig om 80 000 ton koldioxid och, 
som nämnts ovan, 100 000 ton koldioxid-
ekvivalenter i form av lustgas. Det totala 
utsläppet av växthusgaser inklusive dessa 
faktorer är drygt 1 100 000 ton koldioxid-
ekvivalenter.

Sammanvägt synes länet svara för ett li-
tet nettoupptag, men med tanke på beräk-
ningsosäkerheterna kanske man kan säga 
att det ungefär råder balans mellan ut-
släpp och upptag av växthusgaser. Ytterli-
gare faktorer, som inte kvantifierats, t.ex. 
våtmarkernas koldioxidupptag och me-
tanutsläpp, samt skogsmarkens koldioxid-
balans, kan få balansen att väga över åt 
ena eller andra hållet. 

LIP, Klimp, DESS och 
åtgärdsstrategi 
En betydande del av de statliga bidrag till 
lokala investeringsprogram, som har läm-
nats till några av länets kommuner, inne-
bär minskad fossilbränsleanvändning, bl.a. 

genom fortsatt utbyggnad av fjärrvärme 
och ökad biobränsleanvändning, men ock-
så energieffektivisering och ändrade tra-
fikbeteenden. Totalt har dessa bidrag, där 
sammanlagt ca 250 miljoner kronor har 
beviljats till länet, beräknats kunna medfö-
ra en minskning av fossilbränsleanvänd-
ningen i länet med ca 8 % när åtgärderna 
genomförts. Några av de största projekten 
har dock inte genomförts eller kommer 
inte att ge effekter inom de närmaste åren. 

De hittills avslutade LIP-programmen i 
Alvesta, Ljungby och Älmhult beräknas ha 
medfört minskning av de årliga koldiox-
idutsläppen med 39 000 ton, och minsk-
ning av elförbrukningen med 6000 
MWh/år. Växjös två LIP-program, som 
ännu inte avslutats, har hittills medfört 
minskning av koldioxidutsläppen med  
16 000 ton och elförbrukningen med 2200 
MWh. Alltså har sammanlagt 7 % minsk-
ning av koldioxidutsläppen i länet 1990 
åstadkommits. Elförbrukningen har ge-
nom LIP minskat med 4 % av jämfört med 
1995. Beslutade bidrag t.o.m. 2005 till 
Klimp-program för Växjö kommun och för 
SSKL (Södra Sveriges Kommuner och 
Landsting) beräknas medföra minskning 
med ca 13 000 ton koldioxidekvivalenter 
per år (1 %) och med 15 GWh/år i mins-
kad elförbrukning genom att ersätta 
främst elvärmda villor med biobränsleba-
serad fjärrvärme.

Likaså har Delegationen för energiför-
sörjning i Sydsverige (DESS) bidragit till 
fjärrvärmeutbyggnad, som har medfört en 
minskning av fossilbränsleanvändningen i 
länet med ytterligare ca 2 % (15 000 ton 
koldioxid). Totalt kommer utbyggnaden 
av drygt 20 mindre fjärrvärmeverk (när-

Orkanen Gudrun har medfört ett stort uttag av
organiskt kol ur skogen. Hur påverkas nettoupptaget
av koldioxid i fortsättningen? Foto: Bruno Bjärnborg



Väg-
nummer 

Avsnitt Dygnstrafik omkr. 
2002, axelpar 

Ökning i %, MV1987-
1993 till 2002 

Dygnstrafik 2002, 
antal fordon 

Andel
lastbilar, % 

Axlar
per lastbil 

E4 Syd Markaryd 10550 55 7760 26 4,8 
E4 Ljungby 14420 82 10510 24 5,1 
E4 Norr Ljungby 12680 59 9200 25 5 
25 länsgräns väst 3000 75 2460 14 4,8 
25 Öst Ljungby 4870 35 4140 13 4,4 
25 Alvesta-Växjö 10790 32 9580 11 4,1 
25/23/30 Norrleden Växjö 16220 53 14050 14 4 
25 Öst Växjö 8030 29 7340 9 3,9 
25 Lessebo centrum 6220 10 5590 10 3,9 
23 Syd Älmhult 6500 45 5410 15 4,5 
23 Syd Växjö 6300 47 5540 11 4,2 
23 Norr Åseda 3110 50 2500 16 4,8 
27 Länsgräns norr 3940 29 3240 15 4,5 
28 Syd Kosta 910 26 790 13 4,1 
30 Syd Tingsryd 4050 31 3300 15 4,8 
30 N Ingelstad 5870 18 5200 11 4,2 
30 Syd Lammhult 4600 21 3610 19 4,8 
31 Länsgräns norr 2570 48 2120 16 4,3 
31 Syd Lenhovda 2120 45 1710 15 4,7 
120 Öst Traryd 1840 2 1480 17 4,7 
120 Väst Tingsryd 3320 14 3060 9 3,6 
122 Syd Rävemåla 1080 19 980 10 3,6 
126 Syd Alvesta 2880 8 2460 14 4,2 
126 Syd Ryd 1780 7 1560 12 4,2 
 Tabell 1.  Trafikarbete och andel tung trafik på ett urval av vägavsnitt i Kronobergs län. Vägverkets databas över trafikflöden

(www.vv.se) och Vägverkets tryckta trafikflödeskarta 1988 mfl.år..

värme) för biobränsleeldning att produce-
ra ca 150 GWh per år.  

En del projekt med inriktning på trafi-
kens koldioxidutsläpp förekommer i de 
lokala investeringsprogrammen, men fler-
talet av dessa är av pilotkaraktär och ger 
inte genomslag de närmaste åren, utan får 
ses mer som opinionsbildande och före-
gångsprojekt. Ett exempel är Växjös sats-
ning på utveckling av DME-bränsle, som 
på sikt planeras utvinnas ur biomassa. De 
trafikprojekt som kan ha direkt effekt på 
trafiken kan vara de satsningar som görs 
på cykelbanor och samordning av trans-
porter, men som det är svårt att mäta kol-
dioxideffekten av. 

De statliga stöden kommer alltså att 
medföra sammanlagt ca 11 % minskning 
av de direkta utsläppen i länet av fossil 
koldioxid och 8 % av samtliga växthusga-
ser. En strategi för effektivare energian-
vändning och transporter i Kronobergs län 
har nyligen antagits av länsstyrelsens sty-
relse. Den innehåller ett stort antal åt-
gärdsförslag för att ytterligare begränsa 
kronobergarnas klimatpåverkan. 

Referenser

1 (www.naturvardsverket.se, Klimatpåverkan). 
2 http://www.smhi.se/hfa_coord/sweclim_bild_ark/o
versikt2/oversikt2.htm# 
3 Länsstyrelsen i Kronobergs län Meddelande 
2005:13. Åtgärdsstrategi för effektivare energian-
vändning och transporter I Kronobergs län 2005. 
4 Vägverket publikation  2004:102 
5 Länstrafiken Kronoberg årsredovisning 2004 

6 http://www.sika-institute.se/utgivning/2003_3.pdf 
7 Energibalans Kronobergs län år 2003. Energikon-
tor sydost, Roger Gunnarsson och Lena Eckerberg , 
2005. 
8 Naturvårdsverket PM 2004-11-29: Utsläpp av 
växthusgaser år 1990-2003 

9 Energikontor Sydost:s och Länsstyrelsens rapport 
”Inventering av utsläpp till luft från småskalig ved-
eldning i Kronobergs län 2002” 
10 Växjö kommuns rapport Småskalig uppvärmning 
i Växjö kommun – uttagen energi och emissioner 
11 Statens Provningsanstalt Rapport 2003:08, Jo-
hansson m.fl.  Emissioner från småskalig biobräns-
leeldning
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40 – Frisk luft 

Nationellt miljökvalitetsmål 

Luften skall vara så ren att människors    
hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas.

Frisk luft 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett genera-
tionsperspektiv följande: 

Halterna av luftföroreningar överskrider 
inte lågrisknivåer för cancer eller riktvär-
den för skydd mot sjukdomar eller påver-
kan på växter djur, material och kulturfö-
remål. Riktvärdena sätts med hänsyn till 
personer med överkänslighet och astma.  

Riktvärdena framgår av tabell 2 i slutet 
av kapitlet. 

Vid sidan av miljömålen för luftkvalitet 
finns i miljöbalken ett antal miljökvalitets-
normer fastlagda, vilka anger hur höga 
halter av vissa ämnen som kan accepteras i 
utomhusluften utan att hälsoeffekter be-
höver befaras. Miljömålen innebär betyd-
ligt lägre halter än miljökvalitetsnormerna. 
För flertalet av föroreningarna innebär 
miljömålen/delmålen omkring halva de 
halter som krävs enligt miljökvalitets-
normerna. Normerna avser främst tätorts-
luft. För svaveldioxid och kväveoxid finns 
också normer för ”landsbygd”. Miljökvali-
tetsnormerna för luft beskrivs närmare i 
slutet av detta kapitel. 

Inledning
Luftföroreningar förknippas kanske vanli-
gen med storstäder. Kan ett glest bebyggt 
skogslän med ett fåtal större orter ha pro-
blem med luftkvaliteten? Jo, vi utsätts för 
långväga transporterade föroreningar från 
andra länder, och även i små tätorter kan 
luften förpestas grannar emellan på olika 
sätt.

Länet har under lång tid utsatts för de 
storskaligt och långväga transporterade 
luftföroreningarna från Mellaneuropas 
befolknings- och industricentra. Transpor-
ten av sådan förorenad luft sker, trots ut-
släppsminskningar under 80- och 90-talen, 
fortfarande i sådan omfattning att luftkva-
liteten är påverkad även i länets glesbyg-
der. Marknära ozon är den typ av luftför-
orening i länet som oftast överskrider nor-
mer och målnivåer, och som främst kom-
mer utifrån. På landsbygden är det dock 
främst försurnings- och övergödningsef-
fekterna av luftföroreningar som har upp-
märksammats under de senaste decenni-
erna.

Försurning och övergödning har be-
dömts som några av de allvarligaste mil-
jöproblemen. Dessa konsekvenser av luft-
föroreningarna tas dock upp under avsnit-
ten ”Bara naturlig försurning” och ” Ingen 
övergödning” där också utsläppsmängder 
av dessa närmare beskrivs. Omfattningen 
av målet ”Frisk luft” avgränsas därför till 
de direkta effekterna av luftens innehåll av 
föroreningar. Nedan beskrivs främst häl-
soaspekter och påverkan på växtlighet och 
material, med utgångspunkt dels i de regi-
onala miljömålen och dels i de fastställda 

miljökvalitetsnormerna för luft som har 
fastställts. 

Luftkvaliteten i Krono-
bergs län 
Frisk luft i tätorterna 
Tätorternas luftföroreningsproblem består 
dels i den allmänna, storskaliga luftförore-
ningen (försurning, ozonbildning) och dels 
i lokalt uppkomna problem, främst på 

Ökat cyklande bidrar till mindre luftförorening. Hälf-
ten av bilresorna är kortare än fem km – ta cykeln när 
det går… Foto: Bruno Bjärnborg



Frisk luft - 41 

Luftföroreningar i Kronobergs län
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Figur 1: Uppmätta halter vinterhalvårsbas (i vissa fall årsbas) i tätorters bostadsområden (urban bak-
grund) och i regional bakgrund kring år 2003, jämfört med miljömål och miljökvalitetsnormer (MKN), 
samt övre utvärderingströskel för miljökvalitetsnormer, som innebär mätkrav för kommunerna. Halv-
års/årsmedelvärden. (Bensen X 10 är en skalförstoring, där 50 på skalan motsvarar 5.)

grund av trafikens utsläpp och småskalig 
vedeldning. Härtill kommer i vissa fall 
industriella utsläpp av lösningsmedel och 
luktande ämnen. Halter av t.ex. kväveoxi-
der som kan befaras ha direkt hälsobety-
delse har tidigare1 bedömts förekomma i 
första hand i de centrala delarna av Växjö 
och Ljungby. Numera är de troligen sällan 
allvarliga på grund av den ökande andelen 
katalysatorförsedda bilar. Däremot beto-
nas idag betydelsen av partikelformiga 
luftföroreningar, där såväl dieselmotorer, 
gamla bensinbilar, slitagepartiklar från 
trafiken och vedrök kan bidra med vissa 
hälsorisker.

Mätningar i länet 
Under de senaste åren har luftkvalitets-
mätningar genomförts i Växjö och Älm-
hults tätorter, den sistnämnda inom det 
s.k. URBAN-nätet. Växjö har mätt direkt 
på plats med s.k. DOAS-teknik (lasertek-
nik), i övrigt samlas prover in för kemisk 
analys.

Dessa mätningar bekräftar tidigare iakt-
tagelser om fortsatt minskade halter. I 
Ljungby har mätningar genomförts av och 
till, och nya mätningar har påbörjats vin-
tern 2004/2005.  

Vägverket region Sydöst har under slu-
tet av 90-talet genomfört vissa pilotstudier 
av luftföroreningar även i mindre orter. De  
visar att i utsatta gatumiljöer kan förhål-
landevis höga halter av luftföroreningar 
förekomma även i de mindre tätorterna.  

Kronobergs luftvårdsförbund genomför 
mätningar av bakgrundshalter i luft av 
svavel- och kvävedioxid, ammoniak och 
ozon (månadsmedelvärden med s.k. pas-
siva provtagare/knappceller, fig 1). Ozon 

har också mätts i jordbruksmiljö under 
fem sommarsäsonger (fig 3). 

Växjö kommun har byggt upp en detal-
jerad emissionsdatabas över utsläppen till 
luft i kommunen. Kommunen har också 
deltagit i forskningsprojektet Biobränsle-
Hälsa-Miljö (BHM)2, med ingående mät-
ningar under vintern 2002/2003 och olika 
kartläggningar av besvärsreaktioner. Un-
der 2004 har Växjö kommun slutat med 

mätningar, för att efter utvärdering even-
tuellt övergå till beräkningar via emis-
sionsdatabaser. 3

I flertalet av länets kommuner har dock 
inga luftkvalitetsmätningar genomförts. 
Nedanstående bedömningar baseras på 
litteraturuppgifter från undersökningar i 
liknande orter, senast sammanställda 2004 
av IVL i samarbete med Naturvårdsverket.4

 Kronobergs luftvårdsförbund planerar
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Nationellt och regionalt miljömål 

Halten 5 mikrogram/m3 för svaveldioxid som 
årsmedelvärde ska vara uppnådd i samtliga 
kommuner år 2005. 

Nationellt och regionalt mål 

Halterna 60 mikrogram/m3 som timmedelvär-
de och 20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde 
för kvävedioxid ska i huvudsak underskridas 
år 2010. Timmedelvärdet får överskridas 
högst 175 timmar per år. 

samverkan mellan länets kommuner om 
mätprogram för några av länets tätorter. I 
samband med detta har en sammanställ-
ning av mätdata för Kronobergs län gjorts 
av IVL. 5 Några mätdata från länet framgår 
av figur 1. 

Svaveldioxid 

Svaveldioxidutsläpp kommer främst från 
förbränning av svavelhaltiga bränslen, 
mest olja, och från vissa industriprocesser. 
För länets del är det numera främst fråga 
om långväga luftföroreningar. Det natio-
nella delmålet för svaveldioxid, 5 μg/m3

senast år 2005, bedöms sedan länge vara 
uppfyllt i länet, då uppmätta halter på 
landsbygden (årsmedelvärden vid Tagel) 
nu är ca 0,7 μg/m3 och halterna i länets 
orter sällan överskrider 2 μg/m3. Älmhult 
hade 1 μg/m3 under vinterhalvåret 
2003/2004. Målet var troligen uppnått re-
dan 1995. Halterna av svaveldioxid har 
mer än halverats sedan början av 90-talet 
och minskat med 90 % sedan början av 80-
talet.

Även Naturvårdsverket har bedömt att 
överskridanden av målet är sällsynta i 
Sverige idag. Såväl minskad halt av svavel 
i olja som utbyggd fjärrvärme och ökad 
biobränsleandel ligger bakom detta, men 
också minskad intransport från omgivan-

de länder. Utsläppen av svaveldioxid från 
punktkällor av betydelse har minskat kraf-
tigt under en tioårsperiod, se även figur 2 i 
avsnittet Bara naturlig försurning. 

Kvävedioxid 

Kväveoxider uppstår främst vid förbrän-
ning i luft, genom att luftens kväve reage-
rar med luftsyret. Största utsläppskällorna 
är vägtrafiken, arbetsmaskiner och upp-
värmningsanläggningar. Av kväveoxider-
na (NOx) anges oftast kvävedioxid (NO2)
som mest betydelsefull från hälsosyn-
punkt.

Bakgrundshalten av kvävedioxid i regi-
onen, uppmätt vid Tagel, är ca 2 μg/m3

som årsmedelvärde. Halten har minskat 
stadigt sedan mätstart 1998. Vinterhalv-
årsmedelvärdet är dock något högre, 
2,8 μg/m3.

Bakgrundshalter i urban bakgrund (vil-
laområden) har överlag varit 10-15 μg/m3 i 
orter i södra Sverige. IVL har visat att 
inom URBAN-nätet har NO2-halterna i 
tätorter i allmänhet minskat från drygt 
20 μg/m3 till ca 15 μg/m3 under 1990-talet, 
vilket borde vara en effekt av bilarnas ka-
talysatorer. Detta mönster återspeglas ock-
så i mätningarna i länet. I Älmhult har 

medelvärdet för vinter under perioden 
1992 - 1999 varierat mellan 12 och 
14 μg/m3 och var fortfarande 2003 12 μg. I 
Växjös urbana bakgrund har vinterhalv-
årsmedelvärdet minskat från ca 20 kring år 
1990 till ca 13 μg/m3 i början av 2000-talet. 

Starkt trafikerade miljöer 
Kvävedioxidhalterna i starkt trafikerade 
miljöer är ofta 50 % högre än i de mindre 
belastade tätortsmiljöerna som mäts i t.ex. 
URBAN-nätet.4 Så har t.ex. i en studie6 av 
37 kommuner i Västra Götaland skillnaden 
mellan gaturum och urban bakgrund i 
genomsnitt utgjorts av en faktor 1,4. Hal-
terna i gaturum under vintern 2002/03 i 
dessa 37 kommuner låg överlag i interval-
let 10-20 μg/m3. Några av de större orterna 
hade högre värden, max 28. Någon tydlig 
korrelation mellan uppmätt halt och trafik-
intensitet har inte kunnat påvisas i väg-

Figur 2. Modellberäkning av Växjö kommun av 
halter av kvävedioxid. Skalan har inga absoluta 
nivåer, utan visar fördelning. Källa referens 3.
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Nationellt och regionalt miljömål 

Halten marknära ozon ska inte överskrida 120 
mikrogram/m3 som åttatimmars medelvärde 
år 2010.  

verksstudien i slutet av 90-talet. Genom-
snittlig NO2-halt i Älmhult och Ljungby 
var då 16-18 μg/m3 i urban bakgrund. 

I Växjö har kvävedioxidhalterna i vissa 
gaturum (vinterhalvår) kring år 2000 legat 
kring 12 μg/m3 (gågata) och 24 μg/m3

(Linnégatan, Liedbergsgatan). Växjö kom-
mun har också beräknat halterna av kvä-
vedioxid med hjälp av sin emissionsdata-
bas och kommit fram till de högsta halter-
na kring Norrleden och vid Linnégatan 
(fig. 2).

SMHI har tagit fram nomogram för be-
räkning av ungefärliga halter i gaturum. 
Av nomogrammen kan man dra slutsatsen 
att det krävs långt större trafikflöden än de 
som förekommer i länet för att komma 
upp i halter i närheten av miljökvalitets-
normen, i vart fall för årsmedelvärdet. 
Tillämpning av nomogram på Norrleden i 
Växjö ger ett tillskott till årsmedelhalten 25 
meter från vägmitt på ca 13 μg/m3. Med 
tillägg av regional bakgrund blir årsme-
delhalten då 25 μg/m3.

Som sammanfattning av mätresultaten 
och jämförelserna kan man ange att sanno-
likt överskrids varken delmålet eller mil-
jökvalitetsnormerna för kvävedioxid som 
kommer att gälla år 2006 vad avser årsme-
delvärden i länets kommuner.  

Det finns bara ett begränsat regionalt 
underlag för en generell bedömning av 
dygnsmedelvärden. Tidigare har maxima-
la dygnsvärden om 40-50 μg/m3 före-
kommit. Under vintern 2000/2001 var 
maxvärdet 79 μg/m3. Under vintern 
2002/2003 har 98-percentilen för dygns-
medelvärde varit 35 respektive 39 μg/m3 i 
urban bakgrund i Älmhult resp. Växjö, 
dvs. väl under normen. Med tillämpning 

av genomsnittlig faktor mellan bakgrund 
och trafikmiljöer kan man dock befara att 
normen för dygn tangeras eller riskerar att 
överskridas i vissa gatumiljöer. Av nämn-
da beräkningsunderlag från SMHI framgår 
ett samband mellan halvårsmedelvärde 
och 98-percentilen för dygn. Tillämpas 
detta på uppmätta halter i gatumiljöer ger 
det 98-percentiler omkring 50 μg/m3 i lä-
nets mest utsatta gatumiljöer, d.v.s. något 
under miljökvalitetsnormen. 

För timmedelvärden saknas ett aktuellt 
regionalt bedömningsunderlag. Från mät-
ningar i andra orter framgår att timmedel-
värden (98-percentiler) överlag är 20 pro-
cent högre än dygnsmedelvärdena, d.v.s. 
de bör vara omkring 45 μg/m3 (utifrån 
mätningar i Växjö och Älmhult) i urban 
bakgrund i länets större orter, d.v.s. om-
kring halva mål- eller normnivån. I gatu-
miljöer kan 98-percentilen därför väntas 
vara i storleksordningen 60 μg/m3. Det 
utesluter inte att normen kan överskridas i 
någon särskilt utsatt trafikmiljö i länet. Om 
trafiken fortsätter att öka som hittills och 
om inte fordonens emissionsegenskaper 
förbättras ytterligare, ökar risken för över-
skridanden. 

Marknära ozon 

Ozon är en så kallad fotokemisk oxidant. 
Fotokemiska oxidanter är ämnen som bil-
das i atmosfären genom kemiska reaktio-
ner mellan andra luftföroreningar (kväve-
dioxid och kolväten) under inverkan av 
solljus. Ozon är kemiskt mycket reaktivt. 
Därför ger höga ozonhalter hälsoskadande 
effekt och påverkan på växtlighet, genom 
att skada cellstrukturerna. Särskilt höga 
halter förekommer på soliga dagar under 
vår-försommar med luftströmmar från 
Centraleuropa.

Luftvårdsförbundet i Kronobergs län 
har genomfört mätningar av ozon i bak-
grundsmiljö under fyra sommarsäsonger 
1998-2003 (figur 3). Mätningarna gjordes 
dels i skog vid Tagel, vilket gav sommar-
halvårsmedelvärdet 60 μg/m3, och dels i 
jordbrukslandskap (Ingelstad och Södra 
Ljunga) där medelvärdena varit 61 respek-
tive 65 μg/m3. Högsta värden noterades 
under våren/försommaren då månads-
medelvärdet 80 μg/m3 ibland överskridits. 

Ozonhalterna följer ett storskaligt 
mönster. Halterna i södra Sverige ligger 
omkring 70 μg/m3 under sommaren och 
knappt 50 μg/m3 under vintern, enligt 
resultat från nationell miljöövervakning. 
De är alltså regelmässigt så höga att effek-
ter på växtlighet kan befaras och risken för 
direkta hälsoeffekter är inte obetydlig. På 
grund av reaktionstiden, omkring ett 
dygn, är de långsiktigt förhöjda ozon-
halterna i länet främst betingade av ut-
släpp utanför Sveriges gränser, företrädes-
vis Centraleuropa. Å andra sidan ger ut-
släppen i länet motsvarande effekter öster-
ut varför det finns all anledning att vidta 
åtgärder i länet. Dessutom kan även en 
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lokal ozonbildning ge ett tillskott till 
ozonhalten med flera tiotals μg/m3.

I tätorter är ofta ozonhalterna något 
lägre än på landsbygden. Det beror på 
förekomsten av lokala utsläpp av bl.a. 
flyktiga organiska ämnen (VOC). De rea-
gerar med ozonet. Vanligt förekommande 
medelvärden för sommarhalvåret i tätorter 
i södra Sverige ligger omkring 60-65 
μg/m3. Uppmätta ozonhalter i Växjö har 
det senaste decenniet legat mellan 48 och 
78 μg/m3. Den kommande miljökvalitets-
normen 120 μg/m3 (2010) för dygnsmedel-
värde överskrids sällan. Jämförelse kan 

göras med den närmast belägna nationella 
bakgrundsstationen (Norra Kvill, nordväst 
Vimmerby) där halten 120 μg/m3 under 
åtta timmar har överskridits i genomsnitt 
nio dagar per år de senaste tio åren. 7

Årsvariationen är stor och t.ex. 2003 var 
extra högt belastat med 21 dagar över 
normvärdet.

Generationsmålen för timmedelvärden 
överskrids dock ofta i Växjö. Halten 70 
μg/m3 som 8-timmarsmedelvärde över-
skreds t.ex. mer än 1200 gånger under 
sommaren 2001. 

Miljökvalitetsnormen för påverkan på 
växtlighet uppmätt som exponeringsindex 
AOT40, som gäller från 2010, mäts inte i 
länet. Data från Norra Kvill visar ett fem-
årigt medelvärde på 16 500 mikrogram 
(timmar x halter över 80 μg/m3, dagtid 
under maj-juli). Det betyder att normen för 
2010 (18 000μg) klaras, men normen för 
2020 (6 000μg) klaras inte utan stora halt-
minskningar.

För att nå ned till generationsmålet för 
påverkan på växtlighet måste ozonhalter-
na minska med 20-40 procent under 
vegetationsperioden och med 50 procent 
när det gäller de episodvis höga halterna. 

Bensen 
Bensen är ett cancerframkallande ämne 
som förekommer i bilavgaser och vedrök. 
Det utgör en del av VOC-utsläppet. Ben-
senhalterna har generellt sett minskat de 
senaste åren, främst på grund av katalysa-
torer i bilarna och krav på lägre bensenhal-
ter i bensin (figur 4). 

Miljökvalitetsnormen 2010 om 5 μg/m3

befaras överskridas i täta trafikmiljöer. 
Däremot klaras sannolikt avtrappnings-
värdet 2005 på 10 μg/m3. Miljökvalitets-
målet 1 μg/m3 är långt ifrån att nås idag. 
Bensenhalterna i trafikerad gatumiljö är 
nämligen, enligt nationella sammanställ-
ningar, ofta 2-5 μg/m3 och i tätortsmiljön i 
övrigt 2-3 μg/m3, vilket bekräftas av ovan-
nämnda pilotprojekt vid Vägverket och av 
mätningar i Älmhult och Växjö. Dessa ni-
våer har också bekräftats genom Biobräns-
le-Hälsa-Miljöprojektet under januari tom. 
mars 2002/2003. Halterna var då i medel-
tal 2,2 μg/m3 vid Konserthuset i Växjö 
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Figur 3. Ozonhalter i luft på landsbygden i Kronobergs län. Som målnivå anges generationsmålet för 
skydd av växlighet. Data från Kronobergs luftvårdsförbund.
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Nationellt delmål 

Halterna 35 mikrogram/m3 som dygnsmedel-
värde och 20 mikrogram/m3 som årsmedel-
värde för partiklar PM 10 ska underskridas år
2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas
högst 37 dygn per år. 

centrum och 1,5 μg/m3 på området Tele-
borg.

Partiklar 

Halten av partiklar i luft har ånyo fått upp-
märksamhet, även om mätningar av sot-
halter har visat på tydligt minskande 
tendenser. Sothalten i Älmhult har mins-
kat från 8-10μg/m3 i slutet av 80-talet till 
ca 4 μg/m3 i slutet av 90-talet. Nu är det 
dock förekomsten av små partiklar som 
uppmärksammas. Deras förekomst , följer 
inte alltid linjärt sothalten. Dessa halter 
uttrycks som PM10 och PM 2,5 (partikel-
storlek i mikrometer, summan av partiklar 
som är mindre än angiven storlek). För 
Kronobergs län finns mycket begränsade 
mätdata, i huvudsak från mätningar i Väx-
jö inom ett forskningsprojekt, och någon 
säsong i Älmhult.

Det som mäts i PM10, är partiklar som 
är mindre än 10 μm. Dessa består i huvud-
sak av slitagepartiklar från bildäck och 
vägbanor, samt från vedrök. Dessa partik-
lar är för stora för att komma ned i lung-
blåsorna. Betydligt farligare är de ännu 
mindre partiklarna, mindre än 0,1 μm, som 
kan komma in i lungblåsorna och utgöra 
större risk än tidigare känt. Dessa fina par-
tiklar bildas framför allt i moderna in-
sprutningsmotorer . Det har dock visat sig 
att halten av sådana partiklar inte skiljer 
sig särskilt mellan stad och land, vilket 
tyder på långväga transport i lufthavet.  

Inom Biobränsle-Hälsa-Miljöprojektet 
(BHM)2 i Växjö mättes PM10 dels under 
säsongen 2000-2001 i bostadsområden 
med vedeldning på Norr i Växjö. Där 
uppmättes 15 μg/m3, samt även PM 2,5, 
som gav 9 μg/m3. Under vintern 2002-2003 
mättes PM 10 på Teleborgsområdet (el-
värmda villor med braskaminer) till 16 
μg/m3, och vid Konserthuset till 19 μg/m3.
Ingående studier har också gjorts av parti-

kelstorlekarna PM 2,5 och PM 1. Mätning-
arna har använts för anpassning av mo-
dellberäknande halter utifrån Växjö kom-
muns emissionsdatabas (fig. 5). 

Man kan av projektet bl.a. dra slutsat-
sen att braskaminer inte utgör så stor risk 
för överskridande av miljökvalitetsnormen 
som befarats, på grund av  att de inte eldas 
kontinuerligt, som värmepannor ofta görs. 

Av ovannämnda studier av småskalig 
vedeldning i länet framgår att lokaleldstä-
der står för endast ca 25 procent av utta-
gen energi från biobränslen, jämfört med 
att de utgör 65 % av antalet eldstäder för 
biobränsle. Det framgår också att vissa 
orter har betydligt högre andel vedeldare 
med gamla pannanläggningar än genom-
snittet. I flera av dessa orter har dock när-

Figur 5. Datamodellering av halter av PM 10 
i Växjö under perioden december 2002 t.o.m. 
februari 2003, uttryckt som  98 %-percentil, 
d.v.s. värdena överskrids 2 % av tiden. Gult 
anger 20 – 30 μg/m3, orange anger 30 – 50 
μg/m3 och rött anger mer än 50 μg/m3. Obser-
vera att halterna inte direkt kan jämföras med 
miljökvalitetsnormen på årsbasis. Från ref. 2. 
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Enskild vedeldning 
Antal gamla vedpannor 

Ort Antal invå-
nare 2000 

Tätortsyta 
ha

utan ack. 
2002 

per 100 
inv

per km2 Utbyggd 
fjärr/närvärme 

efter 2002 

Älghult 514 90 44 8,6 48,9  
Linneryd 522 100 68 13,0 68,0 ja 
Ryd 1500 202 109 7,3 54,0 ja 
Urshult 834 145 86 10,3 59,3 ja 
Väckelsång 1009 124 51 5,1 41,1  
Ryssby 684 106 47 6,9 44,3  
Traryd 711 159 59 8,3 37,1  
Summa 34 tätorter 126923 11319 1892 4,0 25,6  
Befolkningsviktat 
medelvärde  1,5 16,7  

Tabell 1. Några orter i länet med hög andel fastigheter med gamla vedpannor utan ackumulatortank, och 
motsvarande statistik för flertalet orter. 

värmenät etablerats de senaste åren, vilket 
kan ha minskat antalet vedeldare något. 
Några sådana orter framgår av tabell 1.  
Halterna av PM 10 visades i BHM-
projektet i Växjö i stor utsträckning sam-
variera med halterna i andra orter i Syd-
sverige och med bakgrundsmätstationer. 
Det tyder på att inkommande luftmassor 
har stor betydelse för luftkvaliteten i tätor-
terna. SMHI har också kommit fram till att 
den regionala bakgrundsnivån för PM10 i 
Sydsverige är i nivån 13-14 μg/m3.

De värden som uppmätts i Älmhult sä-
songen 2003/2004 visar att medelhalten i 
urban bakgrund är endast svagt förhöjd 
över bakgrundsnivån, då 16 μg/m3 upp-
mättes som vinterhalvårsmedelvärde. 

Vad gäller dygnsmedelvärden för PM10 

var 90-percentilen 27 μg/m3 i Älmhult, 
med ett överskridande av 50 μg/m3 under 
vintersäsongen 2003/04. Året före upp-
mättes i Växjö 90-pecentilen till 39, med sju 
överskridanden under en femmånaderspe-
riod. Det synes inte vara någon direkt 
överhängande risk att miljökvalitetsnor-
men överskrids. Liksom andra luftförore-
ningar väntas de högsta halterna uppträda 
i gatumiljö, särskilt på vårkanten när slita-
gepartiklar (bromsbelägg, asfalt m.m.) och 
damm från sandningen torkat till efter 
snösmältningen och virvlar upp.

På de få ställen i landet där PM10 mätts 
i gatumiljö har ofta miljökvalitetsnormen 
överskridits. Eftersom sambanden med 
höga halter förmodas hänga samman med 
bl.a. hur gator sopas m.m. är det svårt att 

på förhand peka ut kritiska platser för 
överskridande. Mängden slitagepartiklar 
bör dock vara kopplad till hög trafikinten-
sitet och många start/stopp med hög an-
del tung trafik. 

En konsekvens av den höga bak-
grundshalten på grund av intransport från 
andra länder, är att den övre utvärderings-
tröskeln 14 μg/m3 så gott som alltid 
överskrids i länets tätorter. Därmed före-
ligger ett krav på kommunerna att mäta 
partikelhalterna.

De högsta halterna av luftföroreningar i partikel-
form (PM 10) förekommer tidigt på våren då vin-
terns vägdamm snabbt torkar till och virvlas upp av
vind och fordon. Tidig sopning av gator, med fukta-
de borstar, är en viktig åtgärd för att bibehålla vår-
vindarna friska. Foto: Bruno Bjärnborg 
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Regionalt miljömål 

Utsläppet av VOC exklusive metan ska ha 
minskat till högst 4 000 ton år 2010 

Regionalt miljömål 

År 2010 sker minst 90 % av den småskaliga 
vedeldningen i miljögodkända pannor, t.ex. 
pelletspannor eller vedpannor med ackumula-
tortank, räknat på antalet pannor.

Nationellt delmål 

Halten 0,3 nanogram/m3 som årsmedelvärde 
för benso(a)pyren ska i huvudsak underskridas 
år 2015.  

Övriga ämnen i miljökvalitetsmålet 

I BHM-projektet har en stor mängd av 
olika polyaromatiska kolväten undersökts, 
däribland benso(a)pyren. Detta cancer-
framkallande ämne förekommer bl.a. i 
vedrök och är ofta bundet till partiklar. 
Under 14 dygn under perioden januari-
mars 2003 uppmättes halter mellan 0,1 och 
2,7 nanogram per kubikmeter, med me-
delvärde ca 0,4 ng/m3. Detta kan jämföras 
med bakgrundshalter på västkusten (Råö), 
som har varit ca 0,1 på vinterhalvåret, nå-
got lägre som årsmedelvärde. Halter vid 
ett tiotal stationer i URBAN-nätet var 
0,24 ng/m3 under 2001. Det är tydligt att 
det är en bit kvar innan vi kan nå till del-
målet. Mätresultat för eten och formalde-
hyd saknas i länet.  

Utsläpp av flyktiga or-
ganiska ämnen (VOC) 

Det är endast för vissa kemiska föreningar 
(bensen, benso(a)pyren, eten m.fl. som mål 

för halter i luft har uppsatts. Utsläppen av 
VOC i allmänhet behöver främst minskas 
för att minska effekterna av utsläppens 
påverkan på bl.a. marknära ozon. För att 
minska ozonhalten måste åtgärder vidtas 
mot utsläpp av såväl kväveoxider som 
flyktiga organiska ämnen. Modellberäk-
ningar i Västra Götalands län har visat att 
minskning både av VOC och av kvävedi-
oxidutsläppen ger effekt på regional nivå. 8

Då är reduktion av enbart kvävedioxidut-
släppet effektivast på regional nivå, men 
om VOC inte också minskas samtidigt 
förväntas ozonhalten tvärtom öka i närhe-
ten av det område där kväveoxidutsläp-
pen reducerats. Bäst effekt uppnås emel-
lertid vid samtidig minskning av VOC och 
kväveoxider. Ensidig minskning av VOC-
utsläppen beräknas dock alltid ge positiv 
effekt på ozonhalten. Beträffande utsläpp 
av kväveoxider, se avsnittet om Bara na-
turlig försurning.

Merparten av VOC-utsläppet kommer 
från trafiken och energisektorerna (figur 
6). Det sammanlagda utsläppet av flyktiga 
organiska ämnen i Kronobergs län upp-
skattades av Energikontor Sydost och 
Länsstyrelsen 1998 till drygt 8 000 ton. Det 
innebär alltså en minskning jämfört med 
Länsstyrelsens beräkningar på ca 10 000 
ton 1992 och 12 000 ton 1987.  

På Miljömålsportalen finns nya beräk-
ningar baserade på den nationella data-
basen SMED. Nivåerna stämmer, trots 
olika beräkningssätt, ungefär med tidigare 
regionala beräkningar och är nu strax un-
der 8 000 ton/år. På grund av beräknings-
osäkerheter om utsläppen i tätortstrafik 
sattes som regionalt mål att få fram ett 
bättre underlag under 2004. Eftersom vär-

den tagits fram centralt har inte resurser 
lagts i länet på nya egna beräkningar. Det 
råder fortfarande osäkerhet om tätortstra-
fikens utsläpp. Ett överslag kan dock göras 
med de trafikflödesuppgifter som framgår 
av kapitlet ”Begränsad Klimatpåverkan” 
och generaliserade emissionsfaktorer från 
Vägverkets EVA-modell. 9 Trafikarbetet på 
landsväg (statligt vägnät) är ca 1, 4 miljar-
der fordonskilometer (fkm) och tätortstra-
fiken kan uppskattas till 0,6 miljarder fkm. 
Sammanvägd emissionsfaktor för år 2000 
anges till 0,7 respektive 2,5 g/fkm. Det ger 
1000 resp. 1500 ton /år, sammanlagt 2500 
ton/år.

Utsläpp av VOC från småskalig 
vedeldning 

På senare tid har utsläppet från småskalig 
vedeldning uppmärksammats. Utsläppen 
av hälsofarliga kolväten från småskalig 
vedeldning beräknas numera vara bety-
dande, inte minst med avseende på bensen 
(se nedan). Det beror på att det uppstår en 
mångfald av hälsofarliga ämnen vid dålig 
förbränning. Orsaker till dålig förbränning 
är bl.a. att veden eldas innan den hunnit 
torka ordentligt, och att man ofta tillämpar 
pyreldning i många äldre anläggningar 
som saknar ackumulatortank.  



48 – Frisk luft 

Energikontor Sydost gjorde, på Länsstyrel-
sens uppdrag, en sammanställning av 
uppgifter från sotningsväsendet om före-
komst av olika panntyper år 200110, som 
komplettering till motsvarande undersök-
ning i Växjö kommun 199811. Genom att 
upprepa sådan sammanställning kan ut-
vecklingen följas. För år 2001 beräknades 
VOC-utsläppet från vedeldning i länet till 
sammanlagt 1700 ton (+/- 25 %, exklusive 
metan, se också ”Begränsad klimatpåver-

kan” om metanutsläpp).1 Som grund för 
beräkningarna ligger antalet ”gamla” pan-

                                                     
1Beräkningar av miljökontoret i Växjö tyder på att 
VOC-utsläppet från småskalig vedeldning kan ha 
överskattats i tidigare beräkningar (t.ex. jämfört 
med Miljöstrategi 1995). Detta beror på valet av 
emissionsfaktorer i förhållande till förmodad ge-
nomsnittlig användning av vedpannorna, där den 
enskildes förmåga att elda ”rätt” är avgörande. Det 
är svårt att få fram exakta uppgifter på förändringen 
i hushållens användning av träbränslen

nor, ca 6 500 st i länet kring år 2001. Dessa 
pannor stod enligt beräkningar för 95 % av 
utsläppen av VOC från småskalig vedeld-
ning, trots att det fanns 3 800 miljögod-
kända ved- och pelletspannor. Andelen 
”miljögodkänt” av eldningen i vedpannor 
var alltså 37 procent kring år 2001. För 
småskalig uppvärmning fanns också ca 
11 000 oljepannor, samt ca 19 000 lokaleld-
städer (braskaminer, kakelugnar etc.). De 
sistnämnda beräknades, trots sitt stora 
antal, bara ge upphov till 4 % av utsläppen 
från den småskaliga uppvärmningssek-
torn.

De senaste åren har de ekonomiska bi-
dragen till konvertering av enskilda vär-
meanläggningar för ved och träpellets via 
lokala investeringsprogram (LIP) i Ljung-
by och Alvesta kommuner beräknats 
minska det årliga VOC-utsläppet med ca 
125 ton. Därmed har åtgärden minskat 
utsläppen av VOC från uppvärmningssek-
torn med 3-7 % (beroende på beräknings-
sätt).

Fjärrvärmeanläggningarnas utbyggnad 
har sannolikt också ersatt ett okänt antal 
dåliga vedeldningsanläggningar. Se ovan 
om utsläpp av partiklar.  
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Figur 6. Utsläpp av VOC i Kronobergs län enligt Miljömålsportalen, korrigerat med Länsstyrelsens upp-
skattning av lösningsmedelsanvändningen i industrin, och med medelvärde för angivna värden för 2000 
och 2001. 
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Regionalt miljömål 

Utsläppet av VOC från industrin har minskat 
ytterligare jämfört med  år 2000. 

VOC från industrin 

Sammanlagt utsläpp från tillståndspliktiga 
industrier var 224 ton under år 2003. Det 
årliga utsläppet av VOC från till-
verkningsindustrin har minskat med ca 
500 ton under 1990-talet, och minskningen 
har fortsatt på 2000-talet. Några exempel 
ges i figur 7.

Denna minskning är resultat av såväl 
tillståndsprövningar och lagkrav som fri-
villiga åtgärder. Industrins minskade ut-
släpp under senare år beror främst på 
installation av rening och övergång till nya 
färger med lägre innehåll av organiska 
lösningsmedel, liksom successivt ökad 
användning av slutna formar i polyester-
plastindustrin. Några verksamheter har 
lagts ned sedan 1992 (8 av de 28 i figuren) 
och några mindre har tillkommit (1 av 28).  

Utrymmet för ytterligare utsläpps-
minskningar via krav enligt miljöbalken är 
numera litet, men i samband med produk-
tionsökningar kan införande av ytterligare 
reningskrav vara skäligt. Flertalet typer av 
klorerade kolväten, t.ex. tri, förbjöds från 
och med 1996, men har använts på dispens 
från Kemikalieinspektionen. Tri används 
fortfarande i någon liten utsträckning. År 
2003 var utsläppet knappt 3 ton från till-
ståndspliktiga industrier, jämfört med ca 
200 ton/år kring 1990.  

Luktstörningar 
I tidigare miljöanalyser har några luft-
störande anläggningar i länet beskrivits. 
Flertalet av dessa har åtgärdats genom
tillståndsprövningar eller tillsyn enligt 
miljöbalken. Klagomålen på lukt från 
plasttillverkning, gjuterier och smältverk 
har minskat kraftigt. En luktstudie genom-
fördes i Älmhult vintern-våren 1998/99, 
för att utreda förekomst av störande lukt 
från ortens större industrier. Det visade sig 
vara svårt att entydigt utpeka störande 
industrier, istället härrörde mer än 80 % av 
luktnoteringarna under 8 månader från
privat vedeldning. Några samband mellan 
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Reningsanläggning för lösningsmedelsutsläpp av
typen förbränningsväxlare med minst 98 % renings-
grad. Swedwood AB, Älmhult. 
Foto: Robert Rosenqvist 
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luktförekomst och höga halter av de för-
oreningar som mäts i URBAN-nätet kunde 
inte påvisas. 

Miljökvalitetsnormer 
MKN och andra regler 
för luftkvalitet 
För vissa luftföroreningar gäller utöver 
miljömålen också miljökvalitetsnormer 
enligt kapitel 5 i miljöbalken. Miljökvali-
tetsnormer är bindande. Normer för bly, 
svaveldioxid, kväveoxider, partiklar 
(PM10) (som är partiklar under 10 mm), 
ozon och bensen har hittills fastställts, se 
tabell 2. För svaveldioxid, bly och PM10 är 
de redan i kraft, för kvävedioxid träder de 
i kraft 2006 och bensen år 2010. För flera av 
normerna finns toleransmarginaler som 
accepterar något högre värden åren före 
slutnivån för normen. För t.ex. bensen 
gäller 10 μg/m3 till och med 2005, därefter 
en avtrappning med 1 μg/m3 per år så att 
nivån 5 μg/m3 nås 2010. För normer som 
avser tim- och dygnsmedelvärden tillåts 
dessutom överträdelser ett visst antal 
gånger per år (uttryckt som bl.a. 90, 98  
och 99-percentiler, vilket innebär den halt 
som underskrids under 90, 98 respektive 
99 procent av tiden). För exakta uppgifter 
se förordningen 2001:527. Det är regering-
ens avsikt att ytterligare av de halter som 
anges för miljökvalitetsmålet i tabell 2 på 
sikt ska införas som miljökvalitetsnormer. 

Kommunernas uppgifter med MKN 
Miljökvalitetsnormerna innebär en skyl-
dighet för kommunerna att mäta föro-

reningshalterna i luften. Detta gäller om 
vissa utvärderingströsklar överskrids. Om 
man genom beräkningar kommer fram till 
att den s.k. nedre utvärderingströskeln 
överskrids bör åtminstone någon inledan-
de mätning göras.  Kommunerna har ock-
så skyldighet att hålla information till-
gänglig om luftkvaliteten i sin kommun. 
När en miljökvalitetsnorm överskrids ut-
löses rapporteringskrav från kommunen 
till Naturvårdsverket, som avgör om vida-
rerapportering ska ske till regeringen. Re-
geringen kan i sin tur besluta om krav på 
åtgärdsplaner.

Ozon- särskilda regler 
Normen för ozon (som gäller från år 2010) 
är inriktad på mätningar och information. 
Den är inte bindande i lika hög grad som 
övriga normer, då värdena enbart ”skall 
eftersträvas” till skillnad mot övriga, som 
inte får överskridas mer angivna antal 
tidsperioder per år. Gränserna för ozon 
anger dels tröskelvärden för hälsoskydd 
som timmedelvärden och dels värden för 
växtskydd.

I normerna anges olika haltnivåer vid 
vilka Naturvårdsverket och/eller kom-
munerna har omedelbar informations-
skyldighet till allmänheten. Överskridan-
den av normen för växtskydd innebär år-
ligt rapporteringskrav för Naturvårdsver-
ket till EG-kommissionen. Normen för 
växtskydd är utformad som ett expone-
ringsindex, benämnt AOT40. Den innebär 
en summering av den del av timmedel-
värden under perioden maj-juli som ozon-
halten överskrider 80 μg/m3. Det skall ge 
ett mått på hur mycket växterna utsätts för 
skadliga halter under tillväxtperioden.  

Informationsskyldighet råder också vid 
extrema halter av svavel- och kvävedioxid 
(vilka dock normalt inte torde förekomma 
i Sverige annat än vid svåra kemikalie-
olyckor).
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Luftförorening  Medelvärdestid Generations- Delmål  Miljökvalitetsnormer 

för mätresultat mål år 2020 20051   Nedre/ Övre 
20102        
20153   

utvärderings-
tröskel

Svaveldioxid År   51

" Dygn 100 (98 %) 50 / 75 (99 %)
" Timma 200 (98 %) 100 / 150 (98 %)
Svaveldioxid,  lands-
bygd År=vinterhalvår   20 8 / 12 
Kvävedioxid År   202 40 26 / 32 
" Dygn 60 (98 %) 36 / 48 (98 %)
" Timma 60 (98 %)2 90 (98 %) 54 / 72 (98 %)
Kväveoxider, lands-
bygd År 30 19,5 / 24 
Bly År 0,5 0,25 / 0,32 
Kolmonoxid 8 tim/Dygn 10 5 / 7 
Bensen År 1   5 (år 2010) 2 / 3,5 
Benso(a)pyren  År  0,0001  0,00033   
Eten  År  1
Formaldehyd  Timme  10
Partiklar, PM10 Dygn 30 35 (90 %)2 50 (90 %) 20 / 30 (98 %)
   (<10 mikrometer) År  15  202 40 10 / 14 
Partiklar, PM2,5 Dygn 12 (90 %)2

   (<2,5 mikrometer) År  202   
Sot År 10 / 20   
Ozon Timme larm/info 80   240/180 * 
” 8 timmar 70 1202  120 * 
” Växtskydd, expon. 

AOT40
  18 000 μg, 

timmar >80 
(2010)

” Sommarhalvåret 
(april-okt)

50   

    
* info och rapporteringskrav för kommuner och/eller för Naturvårdsverket enligt SFS 2004:661.

Tabell 2. Generationsmål, delmål och miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Halter i mikrogram/m3 som inte 
skall överskridas. För värden med % angivet får värdet överskridas motsvarande högst 99 % = 3 dygn/år eller 
98 % = 175 timmar/år (alt. 7 dygn/år) eller 90% = högst 35 dygn/år (se SFS 2001:527).

Referenser
                                                     
1 Miljöstrategi 1995 
2 ITM-rapport 125 C. Johansson m.fl., mars 2004:  
Mätningar och beräkningar av vedeldningens på-
verkan på luftföroreningshalter Del II. Växjö 
(http://www.itm.su.se/bhm/rapporter/itmrapp_125_
bhm204.pdf)
3 Växjö kommun, Miljökontoret, Maria Widholm, 
april 2003, Rapport: Luftkvalitet och utsläpp av 
luftföroreningar i Växjö kommun 
4 IVL Rapport B1607 (2005): Luftkvalitet i tätorter 
2004 
5 IVL Rapport U-980 (2004): Förslag till program 
för luftkvalitetsövervakning i Kronobergs län 
6 IVL rapport U909 (2004) Mätningar av luftförore-
ningar i Västra Götaland. 
7 data från IVL: 
http://www.ivl.se/miljo/projekt/EMEP/intro.asp 
8 Länsstyrelsen Västra Götaland rapport 
2004:55/SMHI meteorologi Nr 117, 2004: Nuläge 
och scenarier för inverkan marknära ozon etc. 
9 http://www.vv.se/templates/page3 
____10022.aspx#Emissionsscenariotabeller 
10 Energikontor Sydost och Länsstyrelsen i Krono-
bergs län Daniel Hagberg 30 september 2002: In-
ventering av utsläpp till luft från småskalig vedeld-
ning i Kronobergs län 
11 Växjö kommun, Miljökontoret Maria Widholm: 
Småskalig uppvärmning i Växjö kommun – uttagen 
energi och emissioner 
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Nationellt miljökvalitetsmål 

De försurande effekterna av nedfall och 
markanvändning skall underskrida gränsen 
för vad mark och vatten tål. Nedfallet av 
försurande ämnen skall heller inte öka korro-
sionshastigheten i tekniska material eller 
kulturföremål och byggnader. 

Bara naturlig för-
surning

Översiktlig bakgrund 
om försurningen 
Sedan industrialismens genombrott har 
utsläppen av försurande ämnen ökat kraf-
tigt. De försurande föroreningarna sprids i 
luften i form av gas, som luftburna partik-
lar eller lösta i regnvatten eller snö. Större 
delen av de utsläppta svavel- och kväveox-
iderna stannar kvar i atmosfären i flera 
dagar och kan transporteras flera tusentals 
kilometer med vindarna innan de faller 
ned och orsakar försurning av mark och 
vatten. Utsläppen av svavel- och kväveox-
ider ombildas i atmosfären i princip till 
svavelsyra och salpetersyra. På detta sätt 
"importeras" och "exporteras" årligen 
många tusen ton försurande ämnen över 
gränserna mellan olika länder. Av svavel- 
och kvävenedfallet över Kronobergs län 
kommer merparten (ca 90 %) från utsläpp i 

andra länder som Storbritannien, Tyskland 
och Polen, samt från internationell sjöfart. 
Sjöfartens andel har ökat efterhand som de 
landbaserade utsläppen har minskat. Bara 
en mindre del av nedfallet i länet härrör 
alltså från närbelägna utsläppskällor.  

Ammoniak är en annan kväveförening 
som bidrar både till försurningen och 
övergödningen av mark och vatten. Hu-
vuddelen av utsläppen kommer från lant-

brukets gödselhantering. Se mer om detta i 
avsnittet ”Ingen Övergödning”. 

I ett långt tidsperspektiv är emellertid 
försurning en naturlig process som allt 
sedan istiden åstadkommit en långsam 
utarmning och försurning av marken i de 
svenska urbergsområdena. Vissa trädslag 
som gran och bok verkar också försurande 
på marken. Luftföroreningarna har dock 
under senare tid drastiskt påskyndat pro-

Figur 1: Svavelnedfall över småländska höglandet sedan 1880-talet. 
Källa 1880-1990 S .Mylona EMEP/MSC-W Report 2/93 
1992-2001: Kronobergs luftvårdsförbud/IVL rapport B1614 2005. Viktat medelvärden av antropogent 
svavel för nedfallsstationerna Asa och Tagel, viktat öppet fält/krondropp 0,33/0,66 (prop. mot andel skog i 
länet) 
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Regionalt miljömål 

År 2010 skall utsläppen av svaveldioxid ha 
minskat till 400 ton per år (provisoriskt mål).

cessen. Därför talas i miljökvalitetsmålet 
om ”bara” naturlig försurning. 

Berggrunden i Kronobergs län har ge-
nom sin naturliga surhet dålig buffrings-
förmåga, dvs. dålig förmåga att neutralise-
ra sur nederbörd. När marken försuras ut-
lakas viktiga näringsämnen. Dessutom 
sker en utlösning av metalljoner, framför-
allt aluminium, som är giftigt för många 
organismer, särskilt fisk och musslor. För-
lusten av viktiga näringsämnen i marken 
kan dock på sikt leda till minskad tillväxt 
och därmed påverka virkesproduktionen i 
våra skogar.

Försurning av sjöar och vattendrag upp-
kommer således när marken inte ger det 
avrinnande vattnet dess normala surhets-
grad. Följden blir sjunkande pH-värden 
och förhöjda halter av bl.a. aluminium. 
Surt nedfall direkt på sjöytorna påverkar 
också till viss del sjöarnas pH-värden ne-
gativt, särkilt i ytskiktet i samband med 
smältande snö och is. Eftersom många 
arter i vattnet är mycket känsliga, inte bara 
för låga pH-värden utan även för giftiga 
metaller som t.ex. aluminium, påverkas 
den biologiska mångfalden negativt. 

Utsläpp till luft 

Svaveldioxid 

Utsläppet av svaveldioxid kommer från 
bränslen som innehåller svavel, t.ex. eld-
ningsolja, diesel och torv, samt från vissa 
industriprocesser t.ex. massaindustri. Sva-
veldioxidutsläppet i länet har successivt 
minskat sedan slutet av 1970-talet, då det 
var så stort som nära 6 000 ton per år. År 
1987 hade det minskat till ca 1800 ton per 
år och 1992 var utsläppet ca 1 000 ton. En-
ligt SCB-statistik (via Miljömålsportalen) 
var utsläppet av svaveldioxid nere i 
430 ton år 2001. (Se diagram på miljö-
målsportalen, www.miljomal.nu). Ut-
släppet i länet har alltså minskat med ca 
60 % sedan början av 90-talet. Under 
samma period har utsläppen i våra grann-
länder minskat med 53-85 %.  

De dominerande enskilda utsläppskäl-
lorna är länets två massa/pappersbruk. 
Vid fastbränsleeldning i fjärrvärmeverken 
är det numera främst eldning av torv som 
ger upphov till svaveldioxidutsläpp. Vid 
de fem största anläggningarna har det år-
liga utsläppet av svavel minskat med 
minst 400 ton svaveldioxid sedan 1992 
(figur 2). Dessa anläggningar svarar för ca 
25 % av svaveldioxidutsläppet i länet.

Utsläpp av svaveldioxid från verksamheter i Kronobergs län. 
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Regionalt miljömål 

År 2010 skall utsläppet av kväveoxider ha 
minskat till 3000 ton/år. 
(Provisoriskt mål).

I eller nära tätorterna kommer utsläppet 
främst från oljeeldning, som till stor del 
sker i små anläggningar (villapannor - 
industripannor upp till ett par megawatt). 
Svavelhalten i eldningsolja är dock nume-
ra låg, liksom i diesel.

Kväveoxider 

Utsläpp av kväveoxider (NOX) beror på att 
luftens kväve reagerar med luftens syre 
vid förbränning vid höga temperaturer, 
samt till viss del även på grund av för-
bränning av kvävehaltiga ämnen i bräns-
lena. Det är i huvudsak dieselmotorernas 
utsläpp som är av betydelse, eftersom de 
bygger på förbränning med luftöverskott. 
Bensinmotorernas utsläpp har minskat 
kraftigt genom införandet av katalysatorer 
från och med 1989.  Även förbränning i 
fasta anläggningar ger kväveoxidutsläpp, 
utom vid förbränning med ren syrgas (s.k. 
oxyfuel). Utsläppens storlek påverkas 
främst av förbränningstemperatur och 
luftöverskott. 

Beroende på graden av luftöverskott 
bildas olika kväveoxider, kvävemonoxid 
(NO) eller kvävedioxid (NO2). Totalut-
släppen av kväveoxider anges oftast om-
räknade som kvävedioxid. Kvävemonoxid 
ombildas i atmosfären till kvävedioxid. 

Eftersom utsläppen till stor del sker dif-
fust från många små och rörliga källor 

med stora individuella olikheter, är ut-
släppsberäkningar svåra att genomföra, 
och de är behäftade med stora felkällor. 
Olika försök i tidigare miljöanalyser har 
gjorts, och nu baserar vi uppgifterna på de 
värden som presenteras på miljömåls-
portalen. Dessa är inte alltid helt jämförba-
ra med tidigare redovisade utsläppsdata 
för länet.

Kväveoxidutsläppet i länet, liksom i 
landet i övrigt, kommer till största delen 
från landsvägstrafiken, men trafiken do-
minerar utsläppen även i tätorter.  Trafi-
ken svarar för ca 53 % av kväveoxidut-
släppet i länet medan arbetsmaskiner står 
för 33 %.  Det totala kväveoxidutsläppet 
för hela länet var år 1992 något över 7 000 

ton/år (som NO2) men minskade till ca 
5 000 ton 2001.1 Om vi antar att utveck-
lingen i länet varit densamma som i landet 
minskade utsläppen ytterligare knappt 
4 % mellan 2001 och 2003, till totalt 
4800 ton/år. Minskningen av utsläppen i 
länet sedan början av 90-talet var alltså ca 
31 %. Utsläppen i våra grannländer har 
under samma period minskat med 21 - 
46%.

Fyra anläggningar i länet omfattas av 
miljöavgift för kväveoxidutsläpp: Alvesta, 
Ljungby och Växjö energibolag, samt Les-
sebo Bruk. Avgiftssystemet omfattade år 
2001 utsläpp på 155 ton NOX. Utsläppen 
från de sju största verksamheterna framgår 
av figur 3. Utsläppet från Sandviksverket 

Utsläpp av kväveoxider från de största verksamheterna i 
Kronobergs län
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Nationellt generationsmål

Depositionen av försurande ämnen överskri-
der inte den kritiska belastningen för mark 
och vatten.

(Växjö Energi AB) och Ljungsjöverket 
(Ljungby Energi AB) har minskat genom 
reningsteknik (SCR, inblåsning av ammo-
niak i rökgasen). SCR-reningen reducerar 
bildningen av kväveoxider men i någon 
mån bildas istället lustgas (N2O), se Be-
gränsad klimatpåverkan. Utsläpp vid Ste-
na Aluminium och Kosta Glasbruk har 
minskat genom införande av oxyfuelför-
bränningsteknik De åtta största enskilda 
utsläpparna bidrar med 6 % av det totala 
kväveoxidutsläppet i länet.  

Utsläppet av kväveoxider i länet måste 
minska med 38 % för att nå det regionala 
målet. De största minskningarna måste ske 
från tunga fordon i trafiken och från ar-
betsmaskiner. Utsläppen från personbil-
trafiken får inte öka. 

Försurande nedfall  

Den regionala miljöövervakningen av luft 
och luftföroreningar sker via Kronobergs 
luftvårdsförbund. Resultaten finns till-
gängliga på www.ivl.se och rapporteras 
årligen. Mätningarna avser nedfall av för-
surande ämnen i skogsmark och sker se-
dan flera år samordnat över större delen 
av Sverige genom det s.k. Krondroppsnä-
tet  (se www.ivl.se). Vissa mätpunkter har 
under årens lopp bytts ut när markägaren 
velat avverka skogen. Några stationer har 

funnits hela perioden 1986-2004. Nuva-
rande stationsnät (före stormen 2005) 
framgår av karta i figur 4. 

Mätningarna visar att pH-värdet i ne-
derbörden har ökat från 4,3 till 4,6 under 
de senaste 18 åren. Detta motsvarar en 
halvering av det direkta syranedfallet. 
I krondroppet (den nederbörd som passe-
rat genom trädens kronor) i granskog har 
pH ökat ännu mer, från ca 4,2 till nära 5,0, 
dvs. den direkta syrabelastningen har 
minskat med 75 - 85 %. 

Utgångspunkten för de internationella 
avtal om utsläppsminskningar som har 

ingåtts, baseras på vad som krävs för att 
nå ned till vad som tidigare angavs som 
beräknad, genomsnittlig kritisk belastning, 
dvs. vad miljön långsiktigt tål av försu-
rande nedfall. I Sydsverige är denna nivå 
3 kg/ha och år för svavel, och 5,5 kg/ha 
och år för kväve (för kväve är gödnings-
egenskaperna kanske mer avgörande än 
försurningsegenskaperna). Naturvårdsver-
kets bedömningsgrunder anger 2,5 kg som 
en låg svaveldeposition. Lokala variationer 
förekommer på grund av markens och 
berggrundens vittringsegenskaper. Att 
nedfallet når under de angivna gränserna 

#S

#S

#S

#S

#S

#S

#³

#S

#S#S

Asa
Tagel

Attsjö

Eneryda

Knapanäs

Angelstad

Ingelstad
Singeshult

Fälleshult
Södra Ljunga

Provpunkter för luft- och nedfallsuppföljning

Kronobergs län
Vattendrag
Sjöar

#S luft

#S nedfall

#³ nedfall/luft

Figur 4: Provpunkter i krondroppsnätet i Kronobergs län 



58 – Bara naturlig försurning 

innebär dock inte att allt sedan är frid och 
fröjd. Försurningsskadorna finns kvar i 
marken och återhämtningen i mark och 
vatten tar lång tid. Förändringarna i ned-
fallet med krondropp i några granbestånd 
i östra och västra delarna av länet framgår 
av figur 5. 

Den årliga belastningen av svavel som 
genomsnitt för länet halverades mellan 
1987 och 1992 (från ca 16 till ca 8 kg/ha). 
Fram till 2002/2003 har ytterligare en hal-

vering skett, så att svavelnedfallet nu är 3 - 
5 kg/ha, år, enligt mätningarna i Kron-
droppsnätet. Sedan 1986 har svavelnedfal-
let i länet alltså minskat med ca 75 %. 
Minskningen har varit mer drastisk i 
krondroppet än i det direkta nedfallet på 
öppet fält. 

Den väst-östliga gradient som iakttogs 
under 80-talet kvarstår, men är inte längre 
lika tydlig. Nu har trädbeståndens typ och 
ålder relativt sett större betydelse för ned-

fallets storlek. För vissa bestånd i den öst-
ligaste länsdelen har man troligen nått ned 
till den kritiska belastningsgränsen för 
svavel. En iakttagelse som kan göras är att 
tidigare, under 1980-talet, var sulfathalter-
na betydligt högre i krondroppet än i ne-
derbörd på öppet fält, på grund av att 
trädkronorna filtrerade torra, partikulära 
luftföroreningar. Denna skillnad har avta-
git, och nu förekommer även högre halter 
på öppet fält än i krondroppet. Motsva-
rande minskning har däremot inte kunnat 
noteras i nedfallet av kväveföreningar. 

 Halterna i nederbörden minskar visser-
ligen något, men samtidigt har neder-
bördsmängderna ökat. Nedfallet av nitrat-
kväve med nederbörd på öppet fält var 
kring år 2000 i genomsnitt för Kronobergs 
län ca 6 kg/ha och år, och för ammonium-
kväve ca 5 kg/ha och år. Det sammanlag-
da nedfallet är alltså högt över den kritiska 
belastningsgränsen. Mätningar på öppet 
fält har upphört i länet sedan dess, men 
observationer inom hela krondroppsnätet i 
Sverige visar att kvävenedfallet inte tende-
rar att minska.2

Sedan mätningarna av depositionen på 
öppet fält har upphört i länet, har SMHI 
beräknat nedfallet med hjälp av datamo-
deller (MATCH), som avstämts mot Kron-
droppsnätets resultat. I figur 6 visas ned-
fallsmönstret för nitrat, som summa av 
vått och torrt nedfall. Mönstret är ungefär 
detsamma även för sulfatsvavel och för 
ammoniumkväve. Det går en tydlig gradi-
ent från sydväst, med ett nedfall av mer än 
7 kg NOx/ha och år, till ca 3 kg/ha och år i 
det nordöstligaste hörnet av länet. 
Genomgående är det beräknade nedfallet 
lägre i anslutning till de större sjöarna och 

Figur 5: Nedfall av svavel och kväve i några av krondroppsnätets mätpunkter. Sydväst och 
sydost indikerar var i länet mätpunkten ligger. 
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Nationellt och regionalt miljömål 

Före år 2010 skall trenden mot ökad försur-
ning av skogsmarken vara bruten i områden 
som försurats av människan och en återhämt-
ning skall ha påbörjats.

i öppna landskap än i skogsdominerade 
områden.

Den genomsnittliga kvävebelastningen
över länet var 2002/2003 ca 6 kg/ha och år 
(figur 6). Belastningen beräknas utifrån 
medelvärde för länets krondroppsstatio-
ner, och proportionellt mot andel skog 
(78 %) och utifrån öppet fältvärden mot-
svarande andelen övrig mark. Drygt hälf-
ten (52 %) av kvävenedfallet på öppet fält 
beräknas ske i form av nitrater, resten som 
ammoniumkväve. I krondroppet är ande-
len nitrater något högre, 60 %. 

Det högsta nedfallet av kväve före-
kommer i den västligaste länsdelen, fortfa-
rande upp till ca 15 kg/ha och år på öppet 
fält och ca 6 kg/ha i krondroppet. Se även 
kapitel ”Ingen övergödning”. Nedfallet av 
kväve med krondroppet är betydligt lägre 
än nedfallet på öppet fält, ca 4,4 kg/ha och 
år, eftersom en stor del av kvävet binds 
redan i trädkronorna, genom upptag både 
i själva trädet (barr) och i påväxtalger. 
Nedfallet i Kronobergs län är alltså fortfa-
rande överlag för stort både för svavel och 
för kväve, trots ca 80 % minskning av surt 
nedfall. Den kritiska belastningen 
överskrids framförallt i länets västra delar 
där kvävenedfallet är upp till tre gånger 
för högt. 

Stormen över södra Sverige den 8 janu-
ari 2005 medförde att stora delar av den 
medelålders och äldre barrskogen har 
skadats eller utplånats, särskilt i länets 
västra delar. Vilka konsekvenser detta får 
för nedfallet av luftföroreningar (fördel-
ning krondropp/öppet fält) kan för närva-
rande inte överblickas. 

Markvatten 

Markvattnet har försurats kraftigt på 
grund av den sura nederbörden, långt ut-
över den naturliga försurningen som sker i 
skogsmark. I den översta decimetern av 
orörd skogsmark i provytor på skogsmark 
i Kronobergs län är pH-värdet knappt 4. 
Den fria syramängden (vätejoner) har tio-

dubblats, dvs. pH-värdet har sjunkit en 
pH-enhet i markytan sedan början av 
1960-talet. På djupet ned till en halv re-
spektive en meter har pH-värdet sjunkit 
inemot en halv enhet på samma tid, till 
pH-värden på i genomsnitt 4,7 respektive 
5,1.3 Av länets 20 000 brunnar för enskild 
förbrukning har kommunerna beräknat att
8 000 har försurat vatten. 4

I luftvårdsförbundets krondroppsmät-
ning ingår också sedan starten 1987 analys
av markvatten med hjälp av s.k. lysimetrar 
som samlar markvatten på en halv meters 
djup i mineraljorden. Resultaten visar ett 
pH-värde i skogsmark på 4,6 – 5,0 för 
barrskog. Tallskog ligger möjligen i den 
övre delen av intervallet. En lokal med 
björkskog har visat något högre pH-
värden, ca 5,3. Någon tydlig trend i pH-

Figur 6: Nedfall av nitratkväve 2002-2003. Summa våt och torr deposition i Kronobergs län 
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värdet i mark, som skulle spegla den 
minskande surheten i nederbörden, har 
inte påvisats. Sulfathalten i markvattnet 
har dock minska signifikant på flera prov-
ytor.

Markvattnets försurning i skog kan 
ändå sägas ha hejdats vid början eller mit-
ten av 90-talet, om man ser till markens 
kapacitet till syraneutralisering (mätt som 
skillnad mellan starka basers katjoner (kal-
cium, magnesium, natrium och kalium) 
och anjoner av starka syror (sulfat, klorid 
och nitrat), s.k. ANC, baserat på mekv/l). 
Markens syraneutraliserande förmåga är i 

princip uttömd (negativa värden), men 
utvecklingen sedan mitten av 90-talet ty-
der på viss återhämtning5. Detta framgår 
av de stigande trenderna i figur 7. Data 
från vissa näraliggande, snarlika stationer 
har sammanförts i figuren, då få stationer 
har hel mätserie ända från 80-talet.  

Bedömningen av återhämtningen från 
försurningen kompliceras dock av att ned-
fall av havssalt i vissa episoder (stormar) 
kan ge kraftig markvattenförsurning långt 
in i landet under flera år, på grund av jon-
bytesmekanismer. Natrium från havssaltet 
trycker då ut vätejoner från de sura mark-

kolloiderna. Å andra sidan kommer senare 
natriumjonerna åter att bytas mot vätejo-
ner från nederbörden, så att markvattnet 
under en period kanske blir mindre surt 
än vad som annars vore fallet.  

Det är dock entydigt att mycket stor del 
av förrådet av vittringsprodukter i form av 
baskatjoner (kalcium, magnesium och ka-
lium) har minskat kraftigt under under-
sökningsperioden. Kalciumhalten på kalk-
fattiga marker har i flera fall halverats un-
der senaste femårsperioden. Något tydligt 
trendbrott kan inte urskiljas, men med lite 
god vilja kan för magnesium möjligen ett 

Syraneutraliserande förmåga (ANC)  i markvatten
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Figur 8. Kvoten (mol/l) mellan baskatjoner och oorganiskt aluminium i mark- 
vatten i Kronobergs län. 
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Regionalt miljömål 

År 2010 skall högst 15 % av antalet sjöar i 
länet vara drabbade av försurning som orsa-
kats av människan.

trendbrott skönjas i ett par av de under-
sökta provytorna. Magnesium tillförs 
emellertid också i viss mån via nederbörd 
innehållande havssalter, till skillnad från 
kalcium och kalium. 

En effekt av försurningen av marken är 
att baskatjonerna som vittringsprodukter 
ersätts av aluminium, när förrådet av vitt-
ringsbenägna baskatjoner uttömts och 
vattnet är tillräckligt surt för att lösa ut 
aluminium. Detta kan följas genom att 
beräkna kvoten mellan baskatjoner och 
aluminium (baserat på mol/l). Om denna 
kvot är mindre än 1,0 befaras aluminium 
kunna utgöra en ekologisk risk. 

Även om höga aluminiumhalter inte 
påverkar skogens tillväxt lika negativt som 
befarats, innebär höga halter aluminium i 
det vatten som avrinner till vattendragen 
risker för vattenlevande organismer. I fi-
gur 8 visas hur kvoten mellan baskatjoner 
och aluminium har utvecklats för samma 
stationer som i figur 7. Även här kan ett 
trendbrott i mitten av 1990-talet skönjas, 
då värden över 1 tenderar att bli allt vanli-
gare, från att ha varit riskabelt lågt på alla 
de återgivna provytorna. 

Ytvatten - sjöar och 
vattendrag 

Flertalet svenska sjöar och vattendrag var i 
förindustriell tid svagt sura, med pH-
värden kring 6,5 eller strax därunder. Un-
der 1900-talet har surheten emellertid ökat 
markant i många tusen vatten, framför allt 
i Syd- och Mellansveriges urbergsområ-
den. Den främsta orsaken är utsläppen och 
nedfallet av sura svavelföreningar, men 
även skogsbruket har sannolikt medverkat 
till utvecklingen. 

Försurning av sjöar och vattendrag 
uppkommer när marken inte längre kan 
kompensera tillförseln av syra (vätejoner) 
med buffrande vittringsprodukter (väte-
karbonat, som utgör huvuddelen av alka-
liniteten, se vidare nedan) Surt nedfall 
direkt på sjöytorna påverkar också till viss 

del sjöarnas pH-värden negativt, särkilt i 
ytskiktet, i samband med smältande snö 
och is. 

Surheten i sjöar och vattendrag är av 
betydelse för vattenlevande organismer 
genom att den påverkar balansen och ut-
bytet av kemiska ämnen mellan organis-
mernas inre miljö och omgivningen. Indi-
rekt har surheten biologisk betydelse ock-
så genom att den reglerar i vilken kemisk 
form exempelvis metaller förekommer. 
Aluminium kan uppträda i giftiga former 
under sura förhållanden.  

Eftersom många arter i vattnet är 
mycket känsliga inte bara för låga pH-
värden utan även för giftiga metaller som 
t.ex. aluminium, gör försurningen att anta-
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Figur 9. pH-värden i länets referenssjöar år 2001-2003, median, max- och min-värden. 
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let djurarter sjunker. Försurningskänsliga 
bottendjur såsom snäckor, musslor och 
kräftdjur börjar minska i antal redan vid 
pH-värden kring 6. Vid lägre pH-nivåer 
börjar även känsliga fiskarter som mört 
och laxfiskar försvinna, och sjöar med pH-
värden kring 4,5 kan vara helt fisktomma. 
Den främsta orsaken till skadorna tycks 
vara att försurningen medför ökade halter 
av aluminium i en för många arter giftig 
form.

Referenssjöar och vattendrag 
För att klargöra hur den under 1900-talet 
fortskridande försurningen, och den nu 
minskade belastningen, påverkar sjöarna 
har ett antal sjöar undanhållits kalkning 
och undersökts regelbundet sedan 1983. 
Sjöarna är utvalda för att kunna visa på 
effekter av långväga och diffusa utsläpp, 
och är i övrigt opåverkade av utsläpp och 
kalkning. Det finns 14 referenssjöar i Kro-
nobergs län. I referenssjöarna mäts ett stort 
antal vattenkemiska parametrar fyra 
gånger per år. Dessutom görs provfisken 
vart tredje år. Utvecklingen i referenssjö-
arna speglar troligen utvecklingen i länets 
övriga små okalkade sjöar, dvs. ca 400 st. 

De tydligaste resultaten, förutom att pH 
faktiskt tycks ha ökat, är konduktiviteten, 
dvs. jonkoncentrationen, har minskat i alla 
sjöarna. Alla sjöar har också blivit brunare.  

pH har ökat i referenssjöarna  
I nio av länets referenssjöar är pH idag 
mycket lågt, under 5,6 (figur 9). Under-
sökningarna visar dock att pH har ökat i 
13 av 14 sjöar. För sju av sjöarna är trenden 
statistiskt signifikant. pH har ökat mest i 

de klara, vattenkemiskt stabila sjöarna 
med lång omsättningstid. I sådana sjöar är 
tillförseln av surt vatten via mark och vat-
tendrag relativt liten i förhållande till vat-
tenmängden i själva sjön.

Alkaliniteten har ökat något 
De utvalda sjöarna hade valts med låg 
alkalinitet (liten buffertförmåga), för att 
försurningen effekter förväntades bli tyd-
liga i dessa sjöar. Förändringarna i alkali-
niteten över tiden är dock mer otydliga än 
de ökningar i pH som mätts upp. I 9 sjöar 
av 14 har alkaliniteten ökat. En viktig för-
klaring till att alkaliniteten inte stiger lika 
påtagligt som pH är att sjöarna inte enbart 
blivit mindre sura, de har dessutom en fått 
mindre konduktivitet och är nu i allmän-
het brunare, och innehåller mer organiskt 
kol idag än för 20 år sedan. Buffringssy-
stemet har således förändrats.  

Konduktivitet 
Konduktiviteten är ett mått på halten av 
joner eller lösta salter i vattnet. Försur-
ningen medför ökad utlakning av joner 
från mineralerna i marken. Halterna av 
joner, främst kalcium, magnesium och 
sulfat har minskat tydligt i alla sjöar under 
den undersökta 20-årsperioden, vilket ty-
der på minskad belastning av försurande 
ämnen. Emellertid har ännu har inte den 
stora minskning som skett i svavelnedfal-
let över länet fått fullt utslag i referenssjö-
arna. Ju högre sulfathalten är, desto högre 
är också kalciumhalten, eftersom hög sul-
fathalt i markvattnet innebär en ökad rör-
lighet av positiva joner. Därför kan vi tro-
ligen förvänta oss allt jonsvagare vatten i 
våra sjöar framöver.

Färg
I samtliga sjöar ökar absorbansen, vilken 
är ett mått på vattnets färg. De brunaste 
vattnen är de mest försurade och också de 
vatten där pH tycks ha ökat minst under 
perioden. De sjöarna har också högst fos-
for- och kvävehalter. Brunvattenssjöar kan 
dock ibland anses vara naturligt sura. 

Musslor är känsliga för försurning. Tjockskalig
målarmussla. Foto: Henric Linge. 
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Aluminium
Aluminiumhalten är beroende av surhets-
tillståndet. Halterna är höga i referenssjö-
arna, särskilt i de sura sjöarna, där total-
halterna ligger på 300-400 ug/l. De mindre 
sura sjöarna Skärlen och Fiolen har halter 
på endast 30 respektive 45 ug/l av alumi-
nium (totalhalt). I referenssjöarna finns 
inga mätvärden på den biologiskt mer 
intressanta förekomstformen av alumini-
um som benämns oorganiskt aluminium, 
och som anses ha giftverkan, till skillnad 
från det aluminium som binds i organiska  

komplex (humusämnen). Däremot visar 
andra mätningar att halterna av oorganiskt 
aluminium är höga i landets sjöar. Ett rim-
ligt antagande är därför att halterna är 
oroväckande höga i våra förhållandevis 
sura referenssjöar.

Låga halter av tungmetaller i sjöarna 
Överlag är halterna av tungmetaller låga 
eller mycket låga utom i några av sjöarna 
där blyhalterna är måttligt höga. Det kan 
bero på att de sjöarna ligger i myrmark  

och den där ökade rörligheten av tungme-
taller.

Bly
Bly är den enda tungmetall som förekom-
mer i höga eller måttligt höga halter i stor 
utsträckning. Endast en sjö, Skärlen, har så 
låga halter som anges som bakgrundsvär-
de (<0,2 ug/l). Halterna av kadmium, ar-
senik och vanadin uppträder i liknande 
mönster, även om halterna av dessa äm-
nen är låga eller mycket låga. 
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Figur 10 och 11. Buffringsförmåga i sjöar i Kronobergs län före och efter kalkning. Kartorna visar alkaliniteten (mekv/l) 1977 och 1993 i 375 sjöar >20ha. 
Proverna är tagna under juli-augusti. 

Buffringsförmåga i sjöar före kalkning Buffringsförmåga i sjöar efter kalkning
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De högsta blyhalterna uppmättes i starkt 
färgade och eutrofa sjöar, vilket är bra ef-
tersom de biologiska riskerna med höga 
halter är störst i näringsfattiga och klara 
sjöar. Vad som däremot är oroande är att 
sjöarna med höga blyhalter dessutom till-
hör de suraste, vilket gör att risken för 
biologiska skador ökar. 

Kalkning mot försurning 
Försurningen av ytvatten i Kronobergs län 
började märkas tydligt genom försämrad 
reproduktion hos mört omkring 1960. Idag 
kalkas årligen ca 430 sjöar för att motverka 
försurningseffekter i sjöar och vattendrag. 
Av dessa kalkas 286 för sin egen skull. De 
andra kalkas för att uppnå effekt i ned-
ströms liggande vatten. Dessutom kalkas 
ca 294 km vattendrag för sin egen skull. 
Totalt sprids, genom kommunernas för-
sorg, ca 15 000 ton kalk per år i länets vat-
ten. Staten bidrar med 85 procent av kost-
naden.

Ungefär hälften av mängden sprids i 
vattendrag med s.k. kalkdoserare. Oftast 
är emellertid den doserarspridda kalken i 
första hand ämnad åt nedströms liggande 
sjöar. Resten av kalkmängden sprids di-
rekt i sjön med helikopter respektive båt. 
En mindre andel kalk (<10 %) sprids också 
på våtmarker med hjälp av helikopter. 
Våtmarken fungerar som en naturlig kalk-
doserare och kalken kommer så småning-
om sjöar och/eller vattendrag tillgodo. Det 
är väl känt att kalkning av våtmarker för-
ändrar dess flora. Länsstyrelsen är därför 
restriktiv när det gäller att ta nya våt-
marksytor i anspråk för kalkning. 

Referensbäckar 
I länet finns sex bäckar som i större eller 
mindre utsträckning har provtagits mellan 
1996 och 2001. Eftersom vattnets omsätt-
ning är så hög i bäckar är också möjlighe-
ten att mäta variation stor där. Då krävs 
täta mätningar, vilket är kostsamt. Det är 
viktigt att veta hur stor variationen är ef-

tersom många vattenlevande organismer  

reagerar snabbt vid de sämsta värdena. 
I länets referensbäckar gjordes mätningar-
na sex gånger per år. 

De arealspecifika näringsförlusterna 
(utflödet av näringsämnen via ett vatten-
drag räknat i förhållande till avrinnings-
områdets areal) visar på högre förluster av 
fosfor och kväve i de västra delarna av 
länet där också våtmarksandelen är störst. 
I dessa västliga vattendrag har pH-värdet 
även sjunkit under perioden. Halterna av 
tungmetaller är låga, däremot är alumini-
umhalterna överlag högre i vattendragen 
än i sjöarna. Allra högst är de i den sura 
och bruna Remmatorpsbäcken, med i ge-
nomsnitt ca 750 ug/l under de senaste tre 
årens mätningar.  

För ytterligare information om refe-
renssjöar och referensvattendrag. Se rap-
port Referensvatten.6

Sjöinventeringar visar ökad alkali-
nitet
Länsstyrelsen har utfört fem sjöinventer-
ingar mellan 1971 och 1993. Sammanlagt 
har 380 sjöar inventerats och samtliga sjöar 
större än 20 ha ingick i inventeringen. Den 
senaste inventeringen gjordes 1993 och 
resultaten är nu över tio år gamla. De visar 
ändå situationen i ett stort antal av våra 
större sjöar. De mest intressanta variabler-
na som mättes var pH, alkalinitet och fos-
for. Fosfor visar sjöarnas näringsinnehåll 
(se vidare Ingen övergödning). Även om 
inte sjöinventeringen har upprepats i länet 
på över tio år så finns det data som visar 
utvecklingen i stort i våra sjöar. Det är 
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Figur 12. pH före (1978-82) och efter (2000-04) 
kalkning.

Figur 13. Alkalinitet före (1978-82) och efter 
(2000-04) kalkning. 
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data från referenssjöarna (se ovan detta 
avsnitt). Både pH och alkaliniteteten har 
ökat i referenssjöarna sedan 1983. 

Vid Länsstyrelsens sjöinventering 1977 
befanns drygt 10 procent av länets totala 
sjöyta vara försurad eller akut försur-
ningshotad. Tack vare en omfattande sjö-
kalkningsverksamhet från slutet av 1970-
talet och fram till idag har försurningen 
dock kunnat motverkas i många sjöar samt 
i ett antal större vattendrag. Dessutom har 
svavelnedfallet (se ovan) minskat kraftigt.  

Den senaste sjöinventeringen visade att 
alkaliniteten (buffringsförmågan) i större 
sjöar (>20 ha) hade ökat avsevärt mellan 
åren 1977 och 1993. Detta framgår tydligt 
av kartorna i figur 10 och 11 som visar 
alkaliniteten i 375 sjöar, klassad från rött 
(låg) till blått (hög) för de respektive un-
dersökningarna. Röda färgtoner överväger 
i kartan från 1977 medan kartan från 1993 
är mer blåfärgad. De enstaka riktigt låga 
alkaliniteterna 1993 (röda symboler) avser 
dessutom i de flesta fall okalkade referens-
sjöar. Det bör dock påpekas att de höga 
alkaliniteterna 1993 endast avser sommar-
värden. Vanligtvis är försurningssituatio-
nen betydligt sämre under senhöst och vår 
i samband med stor nederbörd och höga 
flöden. Skadligt låga pH-värden före-
kommer i en del sjöar under höst- och vår-
flöden, vilket framgår av provfiskeresulta-
ten (se nedan).  

Kemisk effekt av kalkning 

Kalkning ger ökad alkalinitet 
Årligen analyseras ca 900 vattenprover 
inom kalkningsverksamhetens effektupp-
följning. Kalkningen av sjöar och vatten-
drag har haft en avgörande betydelse för 
att hejda försurningsförloppet.  

Genom att jämföra mätvärden från två 
femårsperioder med varandra, 1978-1982 
och 2000-2004 kan skillnaderna i uppmätta 
pH- och alkalinitetsvärden tydligt visas 
(figur 12 och 13). Perioden 1978-82 repre-
senterar mätvärden från sjöar och vatten-
drag innan 1983 då den omfattande sjö-
kalkningen påbörjades. Den senare perio-
den representerar nuläget. 

Kalkningsverksamheten får anses ha 
varit fullt utbyggd kring 1990. När det 
gäller vattnets alkalinitet dvs. sjöns förmå-
ga att buffra surt tillrinnande vatten, så 
innebär kalkningen att man genom tillför-
sel av kalkmjöl, dvs. kalciumkarbonat 
(CaCO3), minskar sjöns överskott av väte-
joner (H+). Karbonatjonerna reagerar med 
vätejonerna och vätekarbonat bildas och 
alkalinitet och pH höjs i vattnet.

För perioden före sjökalkningen var 
medianvärdet för alkaliniteten 0,01 milli-
ekvalenter/l (mekv./l) och ca 80 % av mät-
värdena var lägre än 0,05 mekv./l. Den 
senaste femårsperioden ligger medianvär-
det för alkalinitet på 0,12 mekv./l och 
knappt 20 % av värdena ligger under  

96%

4%

Godkänt resultat

Ej godkänt reultat

78%
22%

Godkänt resultat

Ej godkänt reultat

Figur 14. Resultat av provfisken i kalkade sjöar 1993-2002. Godkänd kalkning innebär att 
försurningsrelaterade skador på fiskbeståndet ej kunnat noteras. Vänstra diagrammet visar antal
sjöar och den högra figuren visar andelen sjöyta med godkänt eller icke godkänt resultat.   

Provfiske i kalkade sjöar 1993-2003 

1145 km² kalkad sjöyta

Provfiske i kalkade sjöar 1993-2003 

Antal provfisken 239 st 
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Generationsmål 

Markanvändningens bidrag till försurning av 
mark och vatten motverkas genom att skogs-
bruket anpassas till växtplatsens försurnings-
känslighet.

0,05 mekv./l. Kalk är dock inte bara nyt-
tigt för vattenmiljöerna. Alltför höga alka-
linitetsvärden är inte bra. Helst ska inte 
värdena överstiga 0,3 mekv./l men att de 
trots allt gör det beror på två saker; att 
vattenprovtagningen utförts i anslutning 
till kalkningen eller att sjön överkalkas. 
Vid överkalkning måste kalkdosen juste-
ras. Extremt låga alkalinitetsvärden kan 
också förekomma trots kalkning. Det beror 
på att vattnets omsättningstid i sjön är 
alltför snabb (< 0,5 år). 

pH stiger efter kalkning 
Figur 12 visar att medianvärdet för pH 
under perioden 2000-04 är 6,5 jämfört med 
ett medianvärde under perioden 1978-82 
på 5,4. Kalkningen har alltså i genomsnitt 
resulterat i en pH höjning på ca 1 enhet.  
Före sjökalkningen låg 75 % av uppmätta 
pH-värdena under 6. I nuläget är mindre 
än 20 % av de uppmätta värdena lägre än 
pH 6. Fortfarande förekommer skadligt 

låga värden i vissa sjöar, av orsaker som 
nämnts ovan.  

För närvarande pågår en omfattande 
revidering av kalkspridningsplanerna ge-
nom kommunernas försorg. Detta till-
sammans med modernisering och om-
byggnad av kalkdoserare kommer att höja 
kvalitén i kalkningsarbetet avsevärt. 

Biologisk effekt av kalkning 
Alla fiskarter tycks ha överlevt försurning-
en i de flesta nu kalkade sjöar. Ett antal 
sjöar hade dock före kalkning helt förlorat 
endera eller båda de känsliga arterna mört 
och braxen. Fiskbestånden i åtskilliga sjöar 
och vattendrag har emellertid fortfarande 
skador, trots mångårig regelbunden kalk-
ning, vilket tydligt framgår av de provfis-
ken Länsstyrelsen genomför.  

Under perioden 1993-2003 provfiskade 
Länsstyrelsen 139 kalkade sjöar, motsva-
rande ca 12 % av länets ca 1125 sjöar större 
än 1 ha, eller 66 % av den totala sjöarealen. 
Sjöarna har provfiskats en eller två gånger 
under perioden (sammanlagt 239 provfis-
ken). I 22 % av provfiskena uppvisade 
fiskbestånden försurningsrelaterade ska-
dor trots mångårig kalkning (figur 14). 
Omräknat till areal sjö med försurningsre-
laterade skador motsvarar det dock endast 
ca 4 % av den totalt provfiskade sjöytan.  

Det är framför allt de mindre sjöarna 
som är utsatta för så kallade surstötar och 
uppvisar försurningsskador. Detta beror 
på att de i genomsnitt har kortare omsätt-
ningstid än större sjöar och därför är svå-
rare att kalka med bra resultat. Många av 
de mindre sjöarna är försurade, sannolikt 

minst hälften av alla länets sjöar som är 
större än 1 ha, dvs. fler än 600 st. 

Skogsbruket och försur-
ningen

All växtlighet verkar försurande på mar-
ken genom att vätejoner avsöndras från 
rötterna när träden tar upp metaller och 
ammoniumkväve. Denna försurning neut-
raliseras emellertid om växtligheten bryts 
ner på platsen, dvs. om skogen inte bru-
kas. Barrskog verkar mer försurande än 
lövskog. Det anses ha två huvudorsaker. 
Dels filtrerar barren luften effektivare och 
utan vinteruppehåll, vilket gör att regn 
och smältvatten sköljer stora syramängder 
från barren och ner i marken. Dels är 
"självneutraliseringen", nerbrytningen av 
nerfallna barr och kvistar, mycket lång-
sammare i barrskog än i lövskog.  

I södra Sverige är försurningen vid 
skogsavverkning ungefär lika stor som 
försurningen orsakad av svavelnedfall. 7

Skillnaden är att den försurning som orsa-
kas av skogsbruk inte försurar grund- och 
ytvatten lika mycket som nedfallets nega-
tivt laddade sulfatjoner. 

Sarv fångad vid nätfiske. Foto: Theodor Samuelsson. 
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Kvävenedfallet fungerar också försurande 
genom att det kväve som inte tas upp av 
träden omvandlas till nitrat och då bidrar 
till försurning av sjöar och vattendrag. 
Speciellt utlakas nitrat från hyggen. 
Undersökningar under senare år visar att 
man kan räkna med 0,2 - 0,3 enheter högre 
pH-värde i blandskog med hälften björk 
och hälften gran än i ren granskog. Under 
de senaste 30-35 åren har skogsmarksarea-
len ökat med ca 50 000 ha (8 %) i länet. 
Detta har främst skett genom plantering av 
gran på odlingsmark och utdikade våt-
marker.

Vid helträdsutnyttjande tar man ut all 
biomassa från skogen. Detta påskyndar 
försurningen, samtidigt som uttaget av 
kväve gör att kväveupplagringen minskar. 
Detta har störst betydelse där kväve-
nedfallet är som högst. För att minska för-
surningseffekten av helträdsutnyttjande 
bör aska återföras. Askan har ett högt pH 
och innehåller alla näringsämnen utom 
kväve.

Under avverkningssäsongen 1999/2000 
gjordes uttag av biobränsle i form av gre-
nar och toppar på 39 % av den avverkade 
arealen i Jönköping-Kronobergs län. Sam-
tidigt utfördes askåterföring på arealer 
motsvarande ca 30 % av de arealer där 
man tagit ut biobränsle. Skogsstyrelsen 
rekommenderar idag att aska sprids där 
GROT har tagits ut. 

Referenser

1 Se diagram på miljömålsportalen 
www.miljomal.nu 
2 IVL rapport B1599 Krondroppsnätet –
tidsutveckling, trendbrott och nationella miljömål 
3 Miljöfakta i Kronobergs län, Länsstyrelsen 
1989:1: Stegman. Försurningspåverkan på mark 
under 25 år 
4 Miljöstrategi 95 Kronobergs län. Rapport 1995:1. 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
5 IVL Rapport B1599: Krondroppsnätet – tidsut-
veckling, trendbrott och nationella miljömål- 
6 Referensvatten Kronobergs län 1983-2003. Med-
delande 2005:03. Länsstyrelsen i Kronobergs län. 
7 Bara naturlig försurning. Underlagsrapport till 
fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. Natur-
vårdsverket 2004. 
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Nationellt miljökvalitetsmål 

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

Giftfri miljö 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett genera-
tionsperspektiv följande: 

• Halterna av ämnen som förekommer 
naturligt i miljön är nära bakgrunds-
nivåerna.

• Halterna av naturfrämmande ämnen i 
miljön är nära noll. 

• Den sammanlagda exponeringen i ar-
betsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö 
är för särskilt farliga ämnen nära noll 
och för övriga kemiska ämnen inte 
skadlig för människor.  

• Förorenade områden är undersökta 
och vid behov åtgärdade. 

Mål för Kronobergs län 
Av de sex nationella delmålen inom Giftfri 
miljö är bara vissa delmål direkt tillämp-
bara som regionala miljömål. De övriga 
delmålen riktar sig främst till producenter 
och de centrala verken (tester, information, 
märkning om kemiska ämnen, samt rikt-
värden för 100 ämnen). Utförlig redovis-
ning av läget på nationell nivå har gjorts 
av Kemikalieinspektionen i underlag till 

fördjupad utvärdering av miljökvalitets-
målen. 1 Delmål 3 är relevant för regional 
uppföljning och har följande lydelse:  

Nyproducerade varor skall så långt det är 
möjligt vara fria från:

• cancerframkallande, arvsmassepå-
verkande och fortplantningsstöran-
de ämnen senast år 2007 om varorna 
är avsedda att användas på ett så-
dant sätt att de kommer ut i krets-
loppet,

• nya organiska ämnen som är långli-
vade och bioackumulerande, så 
snart som möjligt, dock senast år 
2005, 

• övriga organiska ämnen som är 
mycket långlivade och mycket bio-
ackumulerande senast år 2010, 

• övriga organiska ämnen som är 
långlivade och bioackumulerande 
senast år 2015, 

• kvicksilver senast år 2003 samt 
kadmium och bly senast år 2010. 

Dessa ämnen skall inte heller användas i 
produktionsprocesser om inte företaget 
kan visa att hälsa och miljö inte kan kom-
ma till skada. 

Redan befintliga varor, som innehåller 
ämnen med ovanstående egenskaper eller 
kvicksilver, kadmium samt bly, skall han-
teras på ett sådant sätt att ämnena inte 
läcker ut i miljön. Delmålet avser ämnen 
som människan framställt eller utvunnit 
från naturen. Delmålet avser även ämnen 
som ger upphov till ämnen med ovanstå-
ende egenskaper, inklusive de som bildats 
oavsiktligt.

De regionala aspekter av giftfri miljö 
som vi tar upp här är utfasning av vissa 
kemikalier i tillverkning i länet, förekomst 
i miljön av vissa kemiska ämnen och mil-
jögifter, sanering av förorenad mark, samt 
vägar för farliga transporter. 

Tabell 1. Användning av vissa kemiska ämnen i verksamheter i Kronobergs län 

Ämne Användningsområde Förbrukning (ton/år) Kommentar
1992 2000 2003 

Klorerade lösnings- Verkstadsindustri 50 17,5 0,3 Anv. på dispens  
medel (trikloreten, Tri)     
Kvicksilver  Återvinning av  1 3 4 Avser omsatt mängd  
   tandvårdsmaterial     vid återvinning 
Tennorganiska Fönstertillverkning 1,5  0         Numera förbjudet 
 föreningar 
Arsenik  Träskyddsanläggning 30  32 29 
Bly   Glastillverkning.  40  5 5,6 
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Miljötillståndet i  
Kronobergs län 

Utfasning av särskilt farliga ämnen 
I länet finns inte någon omfattande kemisk 
industri eller omfattande användning av 
utfasningsämnen i direkt produktion. Ex-
empel på vad som ändå har förekommit 
och förekommer vid tillverkning och 
andra verksamheter i länet redovisas i 
tabell 1. 

Bekämpningsmedel
Mängden bekämpningsmedel som använ-
des inom jordbrukssektorn i länet har en-
ligt SCB-statistik minskat kraftig till 3,4 ton 
aktiv substans 1998, vilket innebär en 
minskning med ca 75 % sedan 1992. Be-
kämpningsmedelsanvändningen bedöms 
inte ha förändrats nämnvärt sedan 1998. 
År 2003 användes nämligen 3,3 ton, hu-
vudsakligen för ogräsbekämpning. 

Tungmetaller 
En tydlig minskning av användningen av 
tungmetaller vid tillverkning i länet har 
skett sedan slutet av 1980-talet. Många 
ytbehandlingsverksamheter har lagts ned, 
sedan mitten av 1980-talet har minst sex 
ytbehandlingsverkstäder med metallbe-
läggning med tungmetaller upphört, varav 
en med kadmium. Nu finns två egentliga 
ytbehandlare kvar (förutom fosfaterings-
anläggningar som inte har tungmetallbe-
läggning). Såväl bly, kadmium som kvick-

silver hanteras dock fortfarande i länet, 
men inte vid ytbehandlig. 

Kadmium och bly används i glastill-
verkning. Glasbruken i länet har i huvud-
sak avvecklat blyanvändningen. Endast en 
liten användning av blykristall används 
vid Kosta glasbruk, där mindre än 1 % av 
produktionen avser blyhaltigt glas, sedan 
Orreforskoncernen koncentrerade tillverk-
ningen av blykristall till Orrefors i Kalmar 
län. I samband med övergången till blyfritt 

glas har också arsenikanvändningen upp-
hört. Arseniken vid viss glastillverkning 
har dock ersatts med antimon. Arsenik 
används nu endast vid träimpregnering 
vid en anläggning i länet (Alvesta). 

Utsläppen av metaller till såväl luft som 
vatten har minskat kraftigt sedan 1970- 
och 1980-talen. Särskilt viktigt har varit att 
blyfri bensin har införts. Utsläppet från 
trafiken beräknades till 12 ton/år i slutet 
av 1980-talet. Utsläppet av bly från glas-
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Figur 1. Halter av några miljögifter i slam från 18 avloppsreningsverk i Kronobergs län, årsmedelvärden 
uttryckt som procent av de gränsvärden som uppställts eller som framgår av överenskommelse mellan
myndigheter och jordbrukets organisationer. 
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Regionalt miljömål 

Slammet från alla kommunala reningsverk i 
länet ska ha halter av långlivade och bio-
ackumulerande kemiska ämnen som ligger på 
en betryggande marginal (50 %) under gäl-
lande rekommendationer/gränsvärden senast 
år 2010 (detta gäller bl.a. metallerna bly, 
kadmium och kvicksilver)

bruken i länet är nu ca 5 kg till luft och 
1 kg till vatten per år (huvudsakligen från 
Kosta glasbruk). Utsläppet per år till luft 
från glasbruken utgör nu 1 % av årsutsläp-
pet för 15-20 år sedan. 

Antimon har uppmärksammats sedan 
arsenik avvecklades. Utsläppet till luft är 

nu ca 60 kg/år men till vatten mindre än 
ett kg/år 

Utsläppen till vatten från ytbehand-
lingsindustrin är numera obetydliga - to-
talt 12 kg/år sammanlagt av koppar (Cu), 
krom (Cr), nickel (Ni) och zink (Zn), jäm-
fört med 1992 då 35 kg av Cr,Ni och Zn 

släpptes ut och år 1983.utsläppet var mer 
1300 kg av dessa ämnen  

Kvicksilver, enligt tabell 1, används inte 
i egentlig produktion, utan det handlar om 
återvinning av kvicksilver från amalgam-
avskiljare m.m. Utsläppet av kvicksilver 
till luft domineras av Växjö Energi AB 
med 2 kg per år, följt av krematoriet i 
Hovshaga, avfallspannan i Ljungby och 
Sweden Recycling i Hovmantorp med 0,2 
kg vardera. Från de kommunala renings-
verken släpps ut 1-2 kg/år med det renade 
avloppsvattnet.  

Förekomst i miljön 

Metaller

Av IVL:s sammanställningar av långväga 
luftburet nedfall2 framgår att metallhalter-
na i mossa i skogsmark minskat kraftigt, så 
att halterna ofta är mindre än en femtedel 
till en tiondel av vad som uppmättes på 
70-talet. En stor del av det tidigare nedfal-
let ligger dock kvar i marken och frigörs 
långsamt, bl.a. på grund av försurningen. 
Blynedfallet har uppmätts kring de två 
största glasbruken. Där har bly- och arse-
niknedfallet minskat kraftigt. 
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Figur 2. Kadmiumhalter i slam från 18 avloppsreningsverk i Kronobergs län. MV+2STD visar den 
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överskridas för användning av slammet i jordbruket. 
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Andra sätt att följa problemet med me-
taller är att analysera metallhalterna i det 
kommunala avloppsslammet (figur 1). 
Detta är viktigt, dels för att slammet visar 
en bild av hela användningen av 
tungmetaller (och andra miljögifter, se 
nedan), dels för att från resurshushåll-
ningssynpunkt bör slammet återföras till 
åkrarna för att uppnå näringsrecirkulation. 

Mätresultalten visade på en minskning 
under hela 80-talet. Nivåerna har sedan 
stabiliserats under gränsvärdena. Kadmi-
um- och blyhalterna i slam från vissa re-
ningsverk har dock ökat under en period 
på 90-talet, i motsats till flertalet renings-
verk. Där avtar kadmiumhalterna sakta 
och ligger nu vanligen under halva gräns-
värdet (figur 2). Undantagen är Lessebo 
och Norrhult, där gränsvärdet överskrids. 

Bly har uppvisat ungefär samma möns-
ter som kadmium i slammet från Lessebo. 
Ett möjligt samband är målning på glas, 
där användningen av kadmiumfärger ökat 
på grund av det färgglada glasmodet. 
Glasbruken har genomfört många under-
sökningar och åtgärder för att identifiera 
och minska utsläppen. Utöver målning har 
också kapning av infärgat glas varit bety-
delsefullt för tillförseln. För kadmium 
krävs bara små utsläppsökningar för att 
det ska få genomslag i reningsverkens 
slam, varför fortlöpande tillsyn krävs. 
Glasindustrin har dock som målsättning 
att finna ersättningsämnen.  

Metaller i sjöar och fisk -  kvicksilver värst 
Metallhalter har i någon mån studerats 
inom den samordnade recipientkontrollen 
vad avser bottensediment i sjöar. För sjön 
Bolmen har sammanställningar gjorts, som 

visar att metallhalterna fortfarande visar 
avvikelse mot beräknad regional bak-
grund. Kvicksilverhalten har dock gått ned 
mot slutet av 90-talet till mycket låga hal-
ter, <0,1 mg/kg TS (torrsubstans).  

Resultaten från den löpande kontrollen 
av vattenrecipienterna visar också på 
genomgående låga metallhalter i vattnet, 
vilket tyder på att inga väsentliga me-
tallutsläpp sker idag. 

Människorna i Kronobergs län riskerar 
idag att påverkas av miljögifter främst via 
konsumtion av insjöfisk. Kvicksilver före-
kommer i fisk främst som metylkvicksil-
ver, där kvicksilver är organiskt bundet, 
mer fettlösligt och därmed lättare överförs 
i näringskedjan t.ex. från fisk till männi-
ska. Metylkvicksilver har sedan 60-talet 
utgjort ett starkt miljöhot, vilket tillsam-
mans med andra, organiska miljögifter, 
har lett till kostrekommendationer för be-
gränsad konsumtion av insjöfisk (abborre, 
gädda, gös, lake ål). Rekommendationerna 
är främst för gravida och kvinnor i barna-
födande ålder3.  WHO:s gränsvärde ligger 
på 0,5 mg/kg vv (vv avser här våtvikt av 
fiskmuskel).

Det har uppskattats att kvicksilverhal-
ten i enkilosgädda överskrider 1 mg/kg vv 
i ca 10 000 insjöar i Sverige. 4 I princip ökar 
halten med fiskens ålder och vikt. Det 
finns få nya data som visar tillståndet i 
regionen, då huvuddelen av tillgängliga 
analysresultat gäller 1970- och åttiotalen 
fram till 1995. 5 Medelvärde för alla analy-
ser och för hela perioden var 0,8 mg/kg 
vv, utan någon tydlig tendens till ändrad 
halt (397 prover från 36 sjöar). En fjärdedel 
av proverna hade halter över 1 mg/kg vv 
och 3-4 % hade halter over 1,5 mg/kg vv. 

Hälften av sjöarna har någon gång haft 
mer än 1 mg/kg vv i något prov och få 
sjöar hade halter helt under 0,5 mg/kg (få 
provtillfällen).  

I projektet Kalkning-kvicksilver-cesium6

undersöktes 15 sjöar och deras fiskbestånd 
under tre säsonger (1987-1989). Kvicksil-
verhalter i gädda var också här i medeltal 
0,8 mg/kg vv (spännvidd 0,3-1,7) före 
kalkning. I projektet bedömdes 1990 att 
mer än 60 sjöar i länet kunde ha kvicksil-
verhalter över 1 mg/kg. I denna rapport 
tolkades också resultaten som att antalet 
sjöar med höga kvicksilverhalter minskat 
sedan mitten av sjuttiotalet, särskilt där 
punktutsläpp tidigare kunde ha förekom-
mit. Förekomsten av höga halter följde i 
princip försurningspåverkan. 
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Det finns få långa tidsserier, egentligen 
bara för halten av kvicksilver i gädda 
(muskel) i Bolmen, (provpunkt strax utan-
för länsgränsen).7  Halten har i stort varit 
konstant, och relativt låg sedan mitten av 
60-talet, mellan 0,3 och 0,4 mg/kg vv. Fre-
kvensen halter över 0,5 mg/kg vv har av-
tagit sedan 1970-talet. Möjligen kan en 
tendens till minskande halter skönjas i 
slutet av 90-talet. (se figur 3). 

Kvicksilverhalten i fiskkött från abborre 
har också följts sedan år 2000 i de tre refe-
renssjöarna Fiolen, Gyslättasjön och Hjärt-
sjön i norra delen av länet. Halter före-

kommer i intervallet 0,1 – 0,4 mg/kg vv. 
Serien är för kort för att dra säkra slutsat-
ser om tendenser.  

Haltökning på grund av fiskens ålder 
kan dock skönjas i detta material, se figur 
4. I nämnda kalkning-kvicksilverprojekt 
uppmättes något lägre halter i abborre, 
intervall <0,1 - 0,2 mg/kg vv. 

Ett orosmoln är markförsurningen, som 
med tiden befaras ge en ökad utlakning av 
metaller från skogsmarken. Det har också 
visat sig att metylkvicksilver frisätts vid 
körskador i skogsmark. Efterdyningarna 
av den intensiva uppröjningen efter orka-

nen Gudrun 2005 kan befaras medföra 
behov av ökad belastning med kvicksilver, 
vilket tala för utökad miljöövervakning. 
Huruvida den tendens till trendbrott i 
markförsurningen, som har anats (Se Bara 
naturlig försurning), påverkat kvicksilver-
halterna kan inte utläsas, då kvicksilver-
analyser har förekommit bara sporadiskt 
de senaste åren. Än så länge pekar till-
gängliga data att på att höga kvicksilver-
halter i insjöfisk är ett långsiktigt problem i 
regionen och att kostrekommendationerna 
fortfarande är högst relevanta. 

PCB och DDT 
Även halterna av PCB och DDT i gädd-
muskel har följts i Bolmen sedan mitten av 
60-talet (enl. uppgift världens längsta mät-
serie). De visar en tydlig avklingning un-
der 70- och 80-talen, och stabilisering un-
der 90-talet på relativt låga halter (DDT 
mindre än 1 mg/kg fett och PCB ca  
2 mg/kg fett), vilket dock är väsentligen 
högre än vad som återfinns i norra Sveri-
ge.

Halten av PCB har följts i de kommuna-
la reningsverkens slam under 90-talet (se 
figur 1). En minskning av halterna skedde 
i början av 90-talet, sedan har en utplaning 
skett. Halten ligger i medeltal strax under 
0,1 mg/kg TS. Halter över 0,2 mg/kg TS är 
mycket sällsynta. Enligt en överenskom-
melse mellan centrala verk och jordbruks-
organisationer bör halten ej överstiga  
0,4 mg/kg TS. Vi har sannolikt nått en 
nivå som motsvarar en regional bakgrund 
som kommer att ligga kvar under lång tid, 
eftersom det sannolikt i första hand rör sig 
om fjärrtransporter och global spridning. 

Figur 4. Kvicksilverhalt i abborre från tre referenssjöar i Kronobergs län 2000-2002 
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Regionalt miljömål 

Miljöbelastningen från, i första hand 
oanvända, läkemedel skall minska.

Viss lokal spridning kan dock tänkas ske, 
till exempel från byggnader. 

PCB finns nämligen kvar i vissa materi-
al i våra byggnader. Problemet med att 
PCB i fogmassor kan läcka ut till miljön 
har uppmärksammats först under senare 
år. Under åren 1956 - 1973 var PCB vanligt 
förekommande i fogmassor och öppet ex-
ponerade golvmassor samt som förseg-
lingsmassa i isolerrutor. Fram till 1980 
användes även PCB i kondensatorer i en-
fasmotorer (t.ex. till tvättmaskiner) och 
lysrörsarmaturer.

För att stoppa spridningen av PCB från 
byggmaterial - främst från fogmassor och 
öppet exponerade golvmassor - måste där-
för en sanering genomföras så snart som 
möjligt. Byggsektorns Kretsloppsråd har i 
sitt handlingsprogram - där information 
till bl.a. fastighetsägare ingår - slagit fast 
att inventering skulle genomföras under 
1999 och att saneringen skulle vara 
genomförd till årsskiftet 2002/03. I Krono-
bergs län har kommunerna och länsstyrel-
sen via en arbetsgrupp inom Miljösamver-
kan Kronoberg samordnat ett projekt med 
kartläggning av PCB i byggnader. Resultat 
finns ännu inte sammanställt. 

Nonylfenol
Nonylfenoler är en grupp ämnen som 
uppmärksammades i slutet av åttiotalet, 
då man aktivt sökte efter ämnen som skul-
le kunna utgöra potentiella miljögifter. Det 
har senare alltmer framstått som troligt att 
den också har sådana egenskaper, då den 
ansetts vara hormonstörande. Nonylfenol 
har liksom PCB analyserats i avloppsslam 
sedan början av 90-talet. Ett aktivt miljöar-
bete med att minska användning (främst 

industriell tvätt) har medfört avtagande 
halter under 90-talet (se fig. 1). 

Bromerade flamskyddsmedel 
Ytterligare en ämnesgrupp som rönt ökad 
uppmärksamhet är de bromerade flam-
skyddsmedlen, som fått stor spridning via 
textilier och på senare tid främst elektronik 
såsom datorer. Medan halterna av de flesta 
kända miljögifter minskar, ökar halterna 
av dessa ämnen kraftigt, både i fisk och i 
modersmjölk. Det gäller främst ämnes-
gruppen PBDE (polybromerade difenylet-
rar). Effekterna av dessa ämnen liknar 
PCB, men uppträder än så länge i lägre 
halter. (se Naturvårdsverkets hemsida 
www.environ.se). Några regionala data 
finns dock inte ännu. Få prover finns re-
dovisade i länet. Abborre i sjön Fiolen 
hade år 2002 ca 0,03 mg/kg fett av poly-
bromerade difenyletrar. Halterna anses 
vara låga. 8

Dioxin
Det extremt miljöfarliga ämnet dioxin bil-
das under vissa omständigheter vid för-
bränning (ofullständig förbränning, närva-
ro av klorid). Den tillhör gruppen ofrivil-
ligt bildade ämnen. Naturvårdsverket har 
nyligen sammanställt uppskattningar av 
utsläppen i Sverige9. Utsläpp sker huvud-
sakligen till luft. Från industrier i landet 
släpps ut 12-20 g/år. Andra utsläpp är 
mindre väl kända men kan vara av samma 
storleksordning. En stor, okontrollerbar 
källa är bränder på avfallstippar. 

I länet finns en industri med känt diox-
inutsläpp, aluminiumsmältverket i Älm-
hult, som släpper ut 0,02 g/år. Avfalls-
pannan vid Ljungby Energi AB ger upp-

hov till 0,002-0,003 mg/år. En annan möj-
lig källa är vedeldning och annan bio-
bränsleeldning, som proportionellt mot 
uppskattade utsläpp i landet skulle vara 
högst 0,3 g/år i länet. Störst är risken för 
utsläpp om plaster eldas i vanliga eldstä-
der – eller värre –vid öppen förbränning. 

Andra miljögifter 

Undersökningar har genomförts i ett antal 
andra objekt med förmodad miljöstörning 
från deponier. I sjön Tiken vid Tingsryd 
har undersökningar gjorts av bl.a. repro-

Miljögifter har under flera decennier utgjort hot
mot arter som befinner sig högt i näringskedjan,
t.ex. Smålands landskapsdjur uttern. 
Foto: Hans Ring. 
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Nationella miljömål 

Samtliga förorenade områden som innebär
akuta risker vid direktexponering och sådana
förorenade områden som i dag, eller inom 
en nära framtid, hotar betydelsefulla vatten-
täkter eller värdefulla naturområden skall vara
utredda och vid behov åtgärdade vid utgång-
en av år 2010. 

Åtgärder skall under åren 2005–2010 ha
genomförts vid så stor andel av de prioritera-
de förorenade områdena att miljöproblemet i
sin helhet i huvudsak kan vara löst allra se-
nast år 2050.

duktionen av abborre. Undersökningen 
visade på en hög frekvens av honor som 
inte skulle komma att gå till lek påföljande 
år. Även sjön Furen, uppströms sjön Salen 
i Mörrumsån, har undersökts. Vid senare 
provfisken har dock inga miljöstörningar 
kunnat konstateras på fisksamhällena i 
dessa sjöar, utan de effekter man har iakt-
tagit bedöms bero på beståndsförändring-
ar på grund av introduktion av gös. 
Uppgifter om halter i miljön av nyupp-
täckta, miljöstörande ämnen och vissa lä-
kemedelsrester saknas i regionen. 

Sanering av förorenad 
mark m.m. 

Figur 5: Förorenade områden i Kronobergs län klassificerade enligt MIFO 
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Kartläggning enligt MIFO 
Länsstyrelsen och kommunerna arbetar 
tillsammans med branschvisa inventering-
ar enligt naturvårdsverkets MIFO-meto-
dik. 10 Den innebär att de förorenade om-
rådena kartläggs, undersöks och åtgärdas i 
länet på ett systematiskt sätt. Första steget, 
kallat fas 1, är att översiktligt inventera 
tänkbart förorenade områden med bl.a. 
arkivstudier, intervjuer och platsbesök.  

Efter fas 1 görs en riskbedömning där om-
råden som innebär stora eller mycket stora 
risker undersöks närmare (fas 2) och inne-
bär att enstaka prover uppmäts i olika 
medier som t.ex. vatten och mark m.m. 
Om ett område är aktuellt för åtgärder, 
görs en detaljerande- och åtgärdsförbere-
dande undersökning innan dessa utförs. 
Säkerheten i bedömningarna ökar i varje 
steg, men kostnaderna ökar också väsent-

ligt i varje steg och därför görs bedömning 
av en eventuell åtgärds nytta så tidigt som 
möjligt.

Förekomst av förorenade områden 
I Kronobergs län har hitintills 1917 förore-
nade områden identifierats. 560 av dessa
har inventerats av Länsstyrelsen eller Mil-
jökontoret i Växjö kommun enligt MIFO 
fas I, se figur 5. Utöver dessa finns 28 ben-
sinstationer som klassats av SPIMFAB (SPI 
Miljösaneringsfond AB) enligt deras sy-
stem dvs. i två klasser ”åtgärdas” eller 
”rent”. Försvarsmakten har redovisat 25 st. 
militära anläggningar i  länet. Den redovi-
sade klassningen har gjorts av försvars-
makten. Härutöver finns ca 160 nedlagda 
kommunala avfallsupplag.

I MIFO-databasen finns uppgifter om 
de inventerade objekten. Figur 5 visar hur 
dessa objekt är fördelade i olika branscher 
och riskklasser. Riskklass 1 innebär mycket 
stor risk och klass 4 liten risk. 

Sedan tidigare har Länsstyrelsen haft 
kännedom om ett antal förorenade områ-
den, bl.a. i Dörarp, Elnaryd och Böksholm. 
Det upptäcks ständigt nya förorenade om-
råden bl.a. i samband med exploatering 
och vid nedläggning av industrier.  

Länsstyrelsen känner endast till beräk-
ningar av läckage från nämnda tre förore-
nade områdena i Kronobergs län. 

F.d. Dörarps Krom & Förnickling:
Vid Dörarp (Ljungby kommun) uppskat-
tas flödet av krom, koppar, nickel och zink 
till 30-60 kg/år från förorenade sediment i 
Färsjön och mellanliggande bäck till sjön 
Vidöstern. Ca 70 % beräknas härröra från 
förorenade sediment. Detta kan jämföras 

Figur 6. Förorenade områden i Kronobergs län. Högsta och näst högsta riskklass, klassificerade enligt
MIFO. 

Förorenade områden
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med att industrier med metallytbehand-
ling idag släpper ut i storleksordningen 
några kg per år från sin produktion. 

F.d. Böksholms Sulfitfabrik: Flödet av 
PCB i Mörrumsån nedströms f.d. Böks-
holms sulfitfabrik (Växjö kommun) är ca 
0,2 kg/år. Ca 75 % utgör läckage från om-
rådet. På grund av befarade negativa mil-
jöeffekter har omfattande studier genom-
förts för att klargöra om nedströms levan-
de fisk påverkas av sediment med rester 
av gamla utsläpp. Förekomst av persisten-
ta och biologiskt tillgängliga ämnen i se-
dimentprover har konstaterats, bl.a. klore-
rade substanser, som mer tyder på klorfe-
nolkälla än typiska massaindustriutsläpp. 
Provfisken och fiskfysiologiska undersök-
ningar (blodvariabler, avgiftningsenzym, 
oxidativ stress och antioxidantförsvar, 
samt östrogen och induktion av guleprote-
in) visar att fiskbestånden nedströms Bök-
sholm inte är påverkade av giftiga ämnen. 
F.d. Elnaryds impregneringsverk 
Från Elnaryd 1:16 i Vislanda (Alvesta 
kommun) läcker det med grundvattnet 
enligt beräkningar 5-15 kg arsenik per år. 
Det finns dock en stor osäkerhet i beräk-
ningen. Dessutom förekommer PAH  
(polyaromatiska kolväten), upp till ca:
6 kg/år. Efter omfattande studier och över-
läggningar är området färdigt för sanering, 
vilket beräknas påbörjas under 2006. 

Ytterligare objekt som finns bland de 
högt prioriterade och där ansvarsfrågan är 
oklar är bl.a. tri-förorenad mark på Helgö; 
ytbehandlingsföroreningar vid f.d. Rust-
hunter i Älghult och vid f.d. Växjö Krom & 
Förnickling. Detsamma gäller ett antal såg-
verk med misstänkt förekomst av dioxin 
eller annan klorförening (sågverk i Ljung-

by, Bolmen, Hovmantorp, Hjortsberga och 
Väckelsång), samt förmodad arsenik- och 
blyförorening vid de flesta glasbruken. 
Dessutom misstänks klorerade ämnen vid 
Lessebo Bruk och i Moheda. 

Vid nedläggningen av bl.a. Fridafors 
Bruk, Wasoverken, Componentas Gjuteri i 
Alvesta och Sandviks glasbruk i Hovman-
torp har undersökningar utförts. Dessa 
undersökningar kan komma att leda till 
efterbehandlingsåtgärder, där verksam-
hetsutövaren anses ha ansvar för sane-
ringsåtgärderna.

Genomförda saneringar
Åtgärder har redan genomförts i ett antal 
projekt. De flesta åtgärderna har skett i 
samband med exploatering och bekostats 
av exploatören.  Två områden har sanerats 
med statliga medel, en metallytbehand-
lingsanläggning i Ljungby (kvarteret Nå-
len)och en impregneringsanläggning i 
Bolmens samhälle (”Fnasbacken”).  

Sanering av kvicksilver i avloppsled-
ningar har genomförts, delvis med LIP-
bidrag, vid lasarettet i Växjö och Ljungby 
samt Alvesta och Lessebo Tandvårdsenhe-
ter. Ett antal bensinstationsområden har 
också sanerats via SPIMFAB. 

Transporter av farligt 
gods
Stora mängder farligt gods transporteras 
på länets vägar genom flera tätorter och i 
anslutning till vattentäkter. Man räknar 
med att ca 5 procent av allt gods är farligt 
gods i någon form. Huvuddelen är genom-
fartstransporter. En olycka under transport 
av farligt gods kan i värsta fall medföra 
såväl akuta hälsorisker som långvariga 
miljöföroreningar. Den mest belastade 
vägsträckningen i länet är E4 i Markaryd, 
där 500 – 1000 ton farligt gods transporte-
ras varje dag. Det motsvarar ungefär 10-25 
tankbilar med släp. 

Figur 7 Rekommenderade vägar för farligt gods i 
Kronobergs län. 

Rekommenderade vägar för farligt gods



Giftfri miljö - 79 

Länsstyrelsen har utfärdat rekommenda-
tioner för vägval vid transport av farligt 
gods i länet (figur 7) samt beslutat om lo-
kala trafikföreskrifter för transporter av 
farligt gods inom Ljungby, Alvesta och 
Växjö kommuner (figur 8). 

Biltrafiken har också en giftpåverkan på 
omgivningen av polyaromatiska oljor från 
däckslitage (s.k. HA-oljor) och små mäng-
der platina från bilarnas katalysatorer. Det 
finns för närvarande inga regionala upp-
gifter om förekomsten i  miljön av dessa 
ämnen.

Referenser
                                                     
1 http://www.kemi.se/upload/Giftfri%20miljö/Docs/ 
Fordjupad_utvardering_GFM_2003.pdf 
2 http://www.ivl.se/miljo/projekt/mossa/ 
3 http://www.slv.se/templates/SLV_Page.aspx?id
=2333 
4 http://www.slv.se/templates
/SLV_Page____9440.aspx#forekomst 
5 data från IVL:s datavärdskap; www.ivl.se 
6 Miljöfakta i Kronobergs län 1990:2, Carl-Philip 
Jönsson: Projekt Kalkning-Kvicksilver-Cesium 
Slutrapport från Kronobergs län. 
7 Contaminant Research Group at the Swedish Mu-
seum of Natural History, Anders Bignert 2002-10-
25: Comments Concerning the National Swedish 
Monitoring Programme in Fresh Water Biota 2001 
(http://www2.nrm.se/mg/fcom02.pdf) 
8 Naturvårdsverket: Redovisning från nationell 
miljöövervakning 2002 - Polybromerade difenylet-
rar i fisk och sediment 

                                                                             
9 Naturvårdsverket: RAPPORT 5462: Kartläggning 
av källor till oavsiktligt bildade ämnen Rapport till 
regeringen 2005-03-31 
(http://www.naturvardsverket.se/bokhandeln/pdf/62
0-5462-7.pdf) 
10Naturvårdsverket RAPPORT 4918 Metodik för 
inventering av förorenade områden 

Figur 8. Förbudsvägar för transport av farligt gods genom Ljungby, Alvesta och Braås. 

Förbudsvägar för transport av farligt gods i Kronobergs län
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsik-
tigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. 

Skyddande ozon-
skikt

Miljökvalitetsmålet innebär i ett genera-
tionsperspektiv att ”Sverige verkar för att 
halterna av klor, brom och andra ozon-
nedbrytande ämnen i stratosfären inte 
överstiger naturliga nivåer. Inom loppet 
av en generation skall användningen av 
ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara 
avvecklad.”

Bakgrund
Ozonskiktet i stratosfären (10-50 km höjd) 
behövs eftersom det filtrerar bort skadlig 
UV-strålning från solen. Även med ett fullt 
utvecklat ozonskikt släpps det igenom så 
mycket UV-strålning att skador kan upp-
stå. Vid exponering för UV-strålning ökar 
risken för hudcancer, nedsatt immunför-
svar och ögonskador, som starr. Dessutom 
kan ekosystem och organismer både på 
land och i vatten påverkas negativt. 

Ozonskiktets genomsnittliga tjocklek 
över Sverige har minskat med ca 3 % de 
senaste 20 åren.1 På våren är nedgången 
större. De allra senaste åren tycks dock en 
viss återhämtning ha ägt rum.  

Föreningar som bryter ner ozon 
Uttunningen av ozonskiktet beror till stor 
del på utsläpp under de senaste 50 åren av 
ozonnedbrytande ämnen. De ämnen som 
bryter ner ozon är flyktiga och stabila klor- 
och bromföreningar.  På grund av att de är 
svårnedbrytbara kan de nå stratosfären. 
Dessa ämnen stannar ofta kvar länge i at-
mosfären (från några decennier till flera 
hundra år) och deras påverkan kvarstår 
under flera decennier. Andra luftutsläpp 
bryts ner innan de hinner föras upp i 
ozonskiktet.  

Några av de viktigaste ozonförstörande 
ämnena är industrigaserna CFC och HCFC 
m.fl. (klorfluorföreningar, tillsammans ofta 
kallade freoner – egentligen ett varunamn 
för köldmedier) och bromerade brand-
släckningsmedel (haloner). I ozonskiktet är 
UV-strålningen så stark att t.ex. en CFC-
molekyl kan slås sönder och kloratomer 
frisätts. En kloratom kan bryta ner stora 
mängder ozon innan den passiviseras ge-
nom reaktion med exempelvis en annan 
kloratom. Föreningar som innehåller brom 
kan bryta ner ozon mycket effektivare än 
föreningar som innehåller klor. 2

Stora utsläpp av CFC skedde under 
1980-talet, innan en reglering av använd-
ningen trädde i kraft. Utsläppen bestod till 
stor del av direkta utsläpp från industriell 
verksamhet (skumplasttillverkning). Även 
köldmediehanteringen gav upphov till 
stora utsläpp. 

Idag har omsättningen av CFC minskat 
till nära noll och även ersättaren HCFC 
minskar. Användningen av gamla kylskåp 
och kylanläggningar som innehåller ozon-
nedbrytande ämnen har troligen till största 

delen upphört till 2010. Användningen av 
bromerade brandsläckningsmedel har näs-
tan halverats på de senaste 10 åren.  

Andra faktorer som påverkar  
ozonskiktet 
Komplicerade mekanismer som beror av 
temperaturer, halt av kväveoxider och 
ozonskiktets höjd avgör hur det påverkas 
av olika utsläpp. I stort kan sägas att ut-
släppen av partiklar och vattenånga från 
flygplan som flyger på hög höjd kan bryta 
ner ozon. Motsatt effekt kan dock också 
uppstå vid flygning på vissa höjder. Den 
idag ökande växthuseffekten ger en upp-
värmning i den lägre atmosfären vilket 
medför en avkylning högre upp i strato-
sfären. Temperatursänkningen medför i 
sin tur en ökad nedbrytning av ozon.  

-
l

ä

Ozonskiktet är som mest uttunnat tidigt på våren. 
Klara dagar är UV-instrålningen stark, men strål-
ningen är ändå starkast när solen står som högst mitt 
på dagarna på sommaren. Kyrkviken, Blädinge. 
Foto: Bruno Bjärnborg. 
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Nationellt och regionalt miljömål 

År 2010 skall utsläpp av ozonnedbrytande 
ämnen till största delen ha upphört.

Variationer i beräknad årsdos av UV-strålning i
Sverige år 2002, beräknat av SMHI. Utdrag från
SSI:s fördjupade utvärdering av miljömålen till
Miljömålsrådet 2003.

UV-strålning i Sydsverige 2002 

Miljötillståndet i  
Kronobergs län 
Några regionala uppgifter om ozonskik-
tets utveckling över länet finns inte. UV-
strålningen mäts av SMHI i Vindeln (före 
1996 i Norrköping), och UV-index (den 
farliga delen) mäts av SSI i Stockholm och 
Halmstad. Både mätdata och beräknade 
värden i kartform finns kontinuerligt upp-
daterade på www.smhi.se. På Statens 
Strålskyddsinstituts hemsida finns ytterli-
gare information om UV-strålning 
(www.ssi.se). 

Ozonskiktspåverkan från länet 
Kronobergs län skiljer sig inte mycket från 
landet i stort vad gäller användning av 
ämnen som bryter ner ozonskiktet. 

Klorfluorkarboner 

Användningen av CFC i länet minskade 
kraftigt i början av 1990-talet, i takt med 
att centrala förbud trädde i kraft (figur 1). 
År 1992 släpptes totalt ca 0,5 ton ut från 
industriell produktion mot 17 ton 1987. Då 
kom utsläppen i huvudsak från tillverk-
ning av skumplast (polyuretan, MDI) för 
isolering av kylmöbler och för  bilinred-
ningar.

Förbrukningen av CFC som köldmedi-
um minskade inte lika drastiskt i början. 
Från de anläggningar som fanns registre-
rade (innehåller mer än 10 kg CFC) i länet 
släpptes 1993 sammanlagt ut 5 ton CFC 
och HCFC. Läckaget från otäta kompres-
sorer och ledningar var då ca 12 procent 
per år av installerad mängd. Detta förbätt-
rades efterhand som påfyllnings- och an-
vändningsförbud stegvis infördes. Utsläp-
pet (räknat som påfyllt efter läckage) av 
HCFC från dessa anläggningar var år 2000 
ca 2,5 ton och inget CFC. År 2003 hade 
påfyllningen av HCFC i stort upphört, 
men samtidigt har läckaget av ersättnings-
ämnet HFC (fluorkolväten) ökat till 2-2,5

ton/år. Flera CFC- och HCFC-anlägg-
ningar har konverterats, och många har 
bytts mot anläggningar med HFC (figur 2).  

HFC-föreningarna anses inte ha någon 
effekt på ozonskiktet, men är kraftiga 
växthusgaser (se Begränsad klimatpåver-
kan). Läckaget av HFC ligger nu på ca 8 % 
i redovisade anläggningar i länet. Numera 
återstår CFC som köldmedium och isole-
ring i huvudsak i äldre hushållsfrysar och 
kylar. Ett användningsförbud från 2005 
har nyligen upphävts, så att dessa hus-
hållsapparater får användas tills de tjänat 
ut. Läckaget från gamla kylaggregat kan 

Utsläpp av CFC och HCFC
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Figur 1. Utsläpp av klorfluorkarboner från 
olika källor i Kronobergs län. Data från Miljö-
fakta i Kronobergs län 1987-1991 samt omräk-
nat från Naturvårdsverkets rapport 53202. 
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uppskattas till något ton HCFC per år de 
närmaste åren.2

Det största läckaget i framtiden kom-
mer antagligen att bli från CFC som finns 
inlagrat i isoleringsmaterial i byggnader, 
rör och markisolering. Beräknat utifrån 
nationella uppskattningar av IVL och Na-
turvårdsverket skulle det röra sig om 4 ton 
CFC per år i läckage det närmaste årtion-
det i länet.2

Bromföreningar 
Totalt fanns i mitten av 90-talet ca 2 ton 
haloner installerat i olika brandsläcknings-
system i länet, som var kända av Läns-
styrelsen. De har nu ersatts med annat. 
Någon användning av metylbromid är inte 
känd.

Lustgas m.m. 
Lustgas, som också har ansetts påverka 
ozonskiktet, ingår inte ibland de gaser som 
regleras i internationella avtal och därmed 
i förordningen om gaser som påverkar 
ozonskiktet. Effekten är indirekt via växt-
huseffekten. Mer om detta finns under 
avsnittet Begränsad klimatpåverkan. 

Referenser

1 Miljömålportalen, skyddande ozonskikt:. 
www.miljomal.nu 
2 Naturvårdsverket Rapport 5320 okt 2003: Under-
lagsrapport till fördjupad utvärdering av miljömåls-
arbetet  - Skyddande ozonskikt 
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Människors hälsa och den biologiska mång-
falden skall skyddas mot skadliga effekter av 
strålning i den yttre miljön 

Nationellt och regionalt miljömål 

År 2010 skall halterna i miljön av radioaktiva 
ämnen som släpps ut från alla verksamheter 
vara så låga att människors hälsa och den 
biologiska mångfalden skyddas. Det individu-
ella dostillskottet till allmänheten skall under-
stiga 0,01 mSv per person och år från varje 
enskild verksamhet.

Radon i
bostäder

45%

Övrigt
1%

Bakgrund
19%

Sjukvård
35%

Figur 1: Fördelning av årlig stråldos för en genom-
snittlig svensk. Kategorin sjukvård innefattar medi-
cinska undersökningar och behandlingar.

Säker strålmiljö 

Bakgrund
I strålskyddssammanhang indelas ofta 
strålning i icke-joniserande strålning och 
joniserande strålning. 

Joniserande strålning 
Joniserande strålning är så energirik att 
den kan rycka loss elektroner från de ato-
mer som den träffar, och på så vis förvand-

la dem till positivt laddade joner. Det kan
innebära bestående förändringar eller ska-
dor hos det som bestrålats, till exempel
hos arvsmassan i kroppens celler. Exempel 
på joniserande strålning är röntgenstrål-
ning och gammastrålning.

Stråldoser vid joniserande strålning
mäts i sievert (Sv). Eftersom 1 Sv är en 
mycket hög stråldos, används enheten
millisievert, mSv (tusendels Sievert). Den 
stråldos som människor i Sverige genom-
snittligt utsätts för per person och år, är ca. 
4 mSv, varav radon från byggnader utgör 
den största posten (figur 1). Tillskottet från 
övriga källor, som bl.a. avser utsläpp, är ca 
0,1 mSv/år. (Se Fördjupad utvärdering
från SSI, Statens Strålskyddsinstitut, 20031)

Ickejoniserande strålning 
Ickejoniserande strålning är elektromagne-
tisk strålning som inte förmår slå sönder
atomer eller molekyler. Den kan istället
orsaka andra förändringar och skador hos 
det som bestrålas. Ultraviolett strålning 
(UV-strålning) till exempel, kan ge oss 
solsveda och i värsta fall ändra hudceller-
nas egenskaper på ett sätt som kan leda till 
cancer.

Ickejoniserande strålning kan delas in i
radiofrekventa fält och optisk strålning. 
Den radiofrekventa strålningen delas i sin 
tur in i statiska fält, radiovågor och mikro-
vågor. Sådan elektromagnetisk strålning
som används till TV, radio och mobiltele-
foni kallas radiovågor. Den optiska strål-
ningen delas in i infrarött ljus, synligt ljus
och ultraviolett ljus. 

Vad är elektromagnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkom-
mer där det finns spänning och ström, till 
exempel i hushållsapparater, sladdar och 
kraftledningar. Hushållselen har en fre-
kvens av 50 Hz. Dessa fält kallas lågfre-
kventa. Högfrekventa eller radiofrekventa
fält finner man vid frekvenser mellan
1 MHz och 300 000 MHz. Vid så höga fre-
kvenser sammanfaller det elektriska och 
det magnetiska fältet, man talar om elek-
tromagnetiska fält. Radiovågor är det-
samma som elektromagnetiska fält. Dessa 
används sedan länge för radio, TV och
mobiltelefoni.2

År 1998 beslutades inom EU att det nya
mobiltelefonsystemet UMTS skulle byggas
ut. UMTS-systemet kallas också för 3G –
tredje generationens mobiltelefoni efter 
NMT och GSM. När man ringer i en mo-
biltelefon går en signal, en radiovåg, från 
telefonen till närmsta antenn. Dessa an-
tenner kan sitta på tak eller i master. An-
tennen fångar upp signalen och skickar 
den vidare. När signalen når den antenn
som är närmast mottagaren, går signalen
ner till mottagarens telefon och det ringer.

Årlig stråldos, svenskt genomsnitt
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Riktvärden och elöverkänslighet 
Statens strålskyddsinstitut, SSI, är den 
myndighet som arbetar för en säker strål-
miljö i samhället. SSI har gett ut ”Allmän-
na råd om begränsning av allmänhetens 
exponering för elektromagnetiska fält”3.
Råden innehåller referensvärden, vilka 
anger nivåer som innebär skydd mot akuta 
skadliga biologiska effekter på grund av  
uppvärmning från hög exponering under 
kort tid. 

Det finns idag inte belägg för att det 
skulle finnas några hälsorisker med radio-
frekventa elektromagnetiska fält vid låg 
exponering under lång tid. Mäter man 
strålningen från till exempel en mobiltele-
fonantenn ligger det värdet långt under 
referensvärdena. Utifrån gällande lagstift-
ning och dagens kunskapsläge är strål-
ningen vid de nivåer som behövs för mo-
biltelefoni inte att betrakta som miljö- eller 
hälsofarlig. SSI har emellertid gått ut med 
en rekommendation att om man ändå är 
orolig och vill skydda sig mot elektro-
magnetiska fält är en så kallad ”handsfree” 
till mobiltelefonen bra.  

En del människor mår dåligt i närheten 
av elektriska apparater. Det kallas för el-
överkänslighet och börjar ofta som hudbe-
svär vid bildskärmsarbete. Elöverkänslig-
het är ett funktionshinder och Elöverkäns-
ligas riksförbund ingår i Handikappför-
bundens samarbetsorgan.

För lågfrekventa magnetfält (från till 
exempel kraftledningar) finns en försiktig-
hetsprincip som fem myndigheter gemen-
samt har tagit fram, avseende låg expone-
ring under lång tid. Den säger att om det 
är möjligt till rimliga kostnader att minska 

exponeringen från magnetfält så skall man 
göra det. Idag vet man inte säkert hur 
magnetfälten påverkar oss. Vid till exem-
pel nybyggnation av bostäder ska man 
därför försöka att minska fält från led-
ningar i huset. 

Strålning i Kronobergs 
län
Strålningen i Kronobergs län är i stort sett 
som i riket som helhet. Radonförekomsten 
i småhus är möjligen lägre än riks-
genomsnittet. Det finns vissa områden där 
skyddsåtgärder borde genomföras eller 
där nybyggnation bör undvikas med hän-
syn till markradonförekomst. Det finns 
också enskilda vattentäkter med höga ra-
donhalter.

Joniserande strålning förekommer 
främst i bakgrundsstrålningen, i byggna-
der i form av radon och inom sjukvården. 
Ickejoniserande strålning kommer från 
solen och från elektromagnetiska fält. 

Bakgrundsstrålning
Bakgrundsstrålning är den sammanlagda 
strålning som förekommer i människans 
omgivning. Den är i huvudsak naturlig 
och härrör bl.a. från berggrunden, jordlag-
ren och rymden. Visst tillskott till bak-
grundsstrålningen har orsakats genom 
t.ex. kärnvapenprov och kärnenergiolyck-
or. I Sverige utsätts människor i genom-
snitt för strålning motsvarande 4 mSv/år. 
Ungefär en femtedel av den kommer från 
bakgrundsstrålningen.

Sedan 1989 mäter kommunerna regel-
bundet bakgrundsstrålningen. I Krono-
bergs län görs detta på 20 platser (figur 2).

Mätningarna görs var sjunde månad 
och rapporteras till Länsstyrelsen som re-
gistrerar dem hos Strålskyddsinstitutet. 
Bakgrundsstrålningen är låg i länets mät-
punkter och varierar väldigt lite. I de om-

Foto: Maria Lönnqvist 
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Nationellt och regionalt miljömål 

År 2020 skall antalet årliga fall av hudcancer 
orsakade av ultraviolett strålning inte vara fler 
än år 2000.

råden, i andra delar av Sverige, som drab-
bades särskilt av nedfall från Tjernobyl-
olyckan är bakgrundsstrålningen betydligt 
högre.

Radon
Radon är en ädelgas som ger upphov till 
joniserande strålning, för vilken männi-
skor exponeras främst via inomhusluften. 
Radon förekommer också i grundvatten, 
främst i enskilda brunnar. Vissa delar av 
länet har kartlagt markradonhalterna, men 
det är nödvändigt att samtliga kommuner 
gör detta för att få underlag för bebyg-
gelseplanering etc. Tyngdpunkten av ar-
betsinsatsen bör läggas på spårning av 
bostadsradon, då det är denna som direkt 
påverkar hälsan.  Se vidare om radon i 
bostäder i avsnitt ”God bebyggd miljö” 

Strålning från medicinsk behand-
ling och undersökningar 
Den genomsnittliga stråldosen från medi-
cinsk strålbehandling är cirka 0,7 mSv per 
person och år i Sverige. Stråldoserna är 
inte jämnt fördelade över befolkningen. 
Den genomsnittliga stråldosen för dem 
som genomgår strålbehandling är natur-
ligtvis betydligt högre. 

UV-relaterad hudcancer 

Hudcancer är den cancerform som ökar 
mest i Sverige. Det finns tre former av 
hudcancer: Malignt melanom, skivepitel-
cancer och basalcellcancer. Solens UV-
strålning är den största orsaken till hud-
cancer. UV-strålning från solarier kan ha 
en viss bidragande effekt. Den avgörande 
faktorn är hur mycket UV-strålning som 
oskyddad hud sammanlagt exponeras för. 
Levnadsvanorna och attityder till solbrän-
na spelar en avgörande roll. Malignt mela-
nom är den allvarligaste formen, en 
elakartad tumör som har en stor förmåga 
att bilda metastaser (dottertumörer) och 
som har ökat något de senaste decennierna.

Den senaste tioårsperioden har ökning-
en av antalet fall av malignt melanom av-
tagit något i Sverige, från 2,5 till 1,4 % för 
män och från 2,2 till 1,5 % för kvinnor. 
Utvecklingen i Kronobergs län framgår av 

figur 3. Eftersom det kan ta flera decennier 
mellan exponering och utveckling av can-
cer, kan vi alltså ännu inte förklara före-
komsten av cancer med ozonskiktets ut-
tunning. Våra solvanor är mer avgörande 
för cancerförekomsten. 

Figur 2. Bakgrundsstrålning (mSv/h) i Krono-
bergs län, febr. 2004 – febr. 2005. (Källa SSI) 
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Figur 3. Malignt melanom hos kvinnor och 
män i Kronobergs län. Data från Miljö-
målsportalen. 
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Mobiltelefoni i Kronobergs län 
Den nya mobiltelefonin, och 3G-
utbyggnaden, har gjort att antalet master i 
länet håller på att fördubblas (figur 4). Ti-
digare fanns det cirka 250 master i länet, 
och nu byggs det ytterligare 250 master. 
Ofta sitter det tre antenner i varje mast.  

För att bygga en mast krävs bygglov 
från kommunen, godkännande från För-
svarsmakten och Luftfartsverket samt ett 
samråd med Länsstyrelsen. I samrådet 
bedöms mastens påverkan på natur- och 
kulturmiljön. Kommunerna har en viktig 
roll när de väger in synpunkter från när-
boende. Länsstyrelsen arbetar med att få 
teleoperatörerna att samlokalisera master-
na. Det innebär att två eller flera telebolag 
sätter sina antenner i en och samma mast.  

Områden där samlokalisering har varit 
extra viktig är till exempel kring sjön Ås-
nen med höga naturvärden och mycket 
friluftsliv. Efter flera års arbete har man nu 
hittat placeringar som fungerar tekniskt 
och antalet master har minskat till hälften 
av vad som var planerat från början. 

Regionalt mål om EMF-mätningar 
Kronobergs län har ett regionalt miljömål 
att det ska genomföras mätningar av elek-
tromagnetiska fält senast 2006. Emellertid 
finns det ännu inte någon svensk standard 
för att mäta elektromagnetiska fält. Strål-
skyddsinstitutet (SSI) har utvecklat olika 
metoder.4 De håller också på att utforma
ett miljöövervakningsprogram för elek-
tromagnetiska fält. Under 2004 genomför-
de SSI mätningar av elektromagnetiska fält 
i Ekerö och Solna kommuner. Mätresulta-

ten visade att nivåerna som högst var 
mindre än tusendelar av referensvärdena. 
Växjö kommun har under 2004 genomfört 
inledande mätningar av elektromagnetiska 
fält.  Studien visade emellertid på svårig-
heter att kunna dra långtgående slutsatser 
utifrån mätvärdena. 

Referenser
                                                     
1 http://www.ssi.se/miljoovervakning/pdf/Miljomals
Rap_okt_2003.pdf 

                                                                             

2 Elektromagnetiska fält - ett underlag för miljö-
målsarbetet i Kronobergs län 

3 Statens strålskyddsinstituts allmänna råd om be-
gränsning av allmänhetens exponering för elektro-
magnetiska fält (SSI FS 2002:3)

4 Mätning av radiofrekventa elektromagnetiska fält i 
olika utomhusmiljöer (SSI 2004:13)  

Figur 4. Planerade master för mobiltelefoni i Kronobergs län 

Planerad mastutbyggnad
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Halterna av gödande ämnen i mark och vat-
ten skall inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biolo-
gisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten.

Ingen övergödning 

Vad är övergödning? 
Med övergödning menas tillförsel av 
växtnäringsämnena kväve (N) och fosfor 
(P) i sådan omfattning att näringsbalansen 
i ekosystemet rubbas på ett icke önskvärt 
sätt. För all biologisk produktion behövs 
båda dessa näringsämnen i en viss inbör-
des relation. Det är när något av ämnena 
finns i överskott som det kan bli problem. 

Det näringsämne som är i underskott 
begränsar produktionen. Fosfor är det 
mest begränsande näringsämnet i alla 
opåverkade eller måttligt påverkade sjöar 
och vattendrag. Genom att begränsa till-
förseln av fosfor kan man alltså motverka 
övergödningseffekter. På land är däremot 
kväve vanligtvis det begränsande närings-
ämnet och ökad tillförsel leder normalt till 
högre tillväxt eller läckage av kväve.  

I våra sjöar märks övergödning som 
algblomning, igenväxning och att artsam-
mansättningen i vattnets flora och fauna 
förändras. På land kan övergödningen 
leda till en ökad tillväxt i både skog och 

jordbruk. Blir kvävetillförseln alltför stor 
finns risk för kväveläckage till sjöar och 
vattendrag. Detta läckage kan under vissa 
betingelser verka försurande på marken. 
Övergödning i ängs- och hagmarker stör 
den naturliga artsammansättningen. Då 
gynnas kvävegynnade, storvuxna växter 
på bekostnad av småvuxna, konkurrens-
svaga och ofta hotade arter. Det medför att 
både flora och fauna riskerar att utarmas 
och den biologiska mångfalden minskar.

Övergödning i Krono-
bergs län 
Kväve tillförs både mark och vatten ge-
nom nedfall från luften. På åkermark till-
förs också kväve och fosfor genom göds-
ling. Nedfallet sker i form av kväveoxider  
(NOX) och ammoniak (NH3). Det genom-
snittliga årliga nedfallet på 9-11 kg kvä-
ve/ha i länet behöver reduceras till ca 5 kg 
N/ha. Detta för att inte försämra förut-

Genom olika åtgärder i jordbruket kan näringsämnena bättre tas tillvara. Här sker spridningen över större
markyta än normalt. Foto: Karin Borgenvall. 



Ingen övergödning - 95 

sättningarna för biologisk mångfald eller 
bidra till ökad försurning. Gränsen för 
kritisk kvävebelastning i skogsmark i Gö-
taland har av Naturvårdsverket angivits 
till 3-6 kg N/ha och år1. Denna gräns över-
skrids i hela länet. 

Inom Kronobergs län innebär inte kvä-
veläckage från mark något större problem. 
Däremot kan problem uppstå när kvävet 
når fram till havet via vattendragen. I ha-
vet är kväve ofta tillväxtbegränsande. Pro-
blemen bedöms vara störst i Lagans avrin-
ningsområde. Den korta transporttiden till 
Laholmsbukten ger inte utrymme för nå-
gon större kväveretention, dvs. denitrifika-
tion av kvävet till kvävgas, som går upp i 
atmosfären. I länets övriga avrinningsom-
råden bidrar de många sjöarna till att för-
länga transporttiden vilket gör att kvävet i 
större omfattning hinner denitrifieras. 
Höga kvävehalter i länets sjöar kan dock 

bli ett övergödningsproblem om fosforhal-
terna samtidigt är höga. Detta förhållande 
råder i en del vatten, i första hand sjöar 
som är mottagare för samhällets avlopps-
vatten.

I flertalet av länets sjöar och vattendrag 
är det växttillgängligt fosfor som begrän-
sar den biologiska produktionen. Där är 
det alltså främst utsläpp och halter av fos-
for som är av betydelse för övergödning-
en.

Fosforutsläpp 
Utsläpp av fosfor sker från kommunala 
reningsverk, industrier, enskilda avlopp, 
tidigare sänkta eller utdikade sjöar, jord- 
och skogsbruk samt läckage från bottense-
diment i tidigare starkt påverkade sjöar. 
I länet finns inga industrier med fosforut-
släpp. Luftutsläpp av fosfor bedöms vara 
av liten betydelse. 

Små mängder från avloppsreningsverken 
Omfattande insatser har gjorts för att 
minska utsläppen från kommunala re-
ningsverk. Alla större reningsverk i länet 
tillämpar idag kemisk utfällning av fosfor. 
Det gör att över 95 % av fosforn i det in-
kommande avloppsvatten återfinns i slam-
met. Fosforutsläppen från reningsverken 
bedöms därför inte längre vara ett pro-
blem. Under 2003 släpptes det ut ca 2,7 ton 
fosfor från länets reningsverk. 

Enskilda avlopp 
Eftersom många människor i länet bor på 
landsbygden är andelen enskilda avlopp 
ganska hög (tabell 1). Enskilda avlopp är 

inte anslutna till kommunalt reningsverk. 
De enskilda avloppen står för en stor del 
av den antropogena fosforbelastningen i 
Kronobergs län. 

Fosfor från diffusa utsläpp 
Diffusa utsläpp är svåra att kvantifiera 
men härrör från tidigare sänkta eller utdi-
kade sjöar, jord- och skogsbruk. Ytterligare 
en viktig faktor är bottensediment från 
sjöar som tidigare förorenats starkt och där 
ackumulerat fosfor i bottnarna fortsätter 
att läcka under lång tid. Exempel på såda-
na sjöar är Kållen, Dällingen, Bergunda-
sjöarna och Trummen. 

Läckage från lagrat fosfor
Fosfor, liksom kväve, ingår i organiskt 
material och i organiska pooler som finns 
upplagrade i bl.a. markens humus, i moss-
marker och sediment sedan lång tid tillba-
ka. Dessa organiska pooler läcker kontinu-
erligt ut fosfor. Det medför att det kan ta 
lång tid innan man märker mätbara effek-
ter av åtgärder som riktas mot dagens ut-
släpp.

Kvävenedfall 
Kvävenedfallet sker med nederbörd eller 
deponeras som torrt nedfall. Genomsnitt-
ligt är kvävenedfallet 9-11 kg N/ha och år 
(figur 1) med de högsta värdena i sydväst 
(upp mot 14 kg N/ha) och väsentligt lägre 
i öster (ca 9 kg N/ha)2. Totalt uppgår ned-
fallet över länet till ca 7 500 ton N och be-
står till lika delar av nitratkväve (i form av 
salpetersyra) och ammoniakkväve.  

Tabell 1. Antal enskilda avlopp i länets kom-
muner. Antal permanenta bostäder per kom-
mun med enskilda avlopp. 

Kommun Antal 
enskilda
avlopp

Därav perma-
nentbostäder

Alvesta 3100 2200 
Lessebo 415 - 
Ljungby 4500 3700 
Markaryd 1800 1100 
Tingsryd 2800 2400 
Uppvidinge 1200 850 
Växjö 5000 4000 
Älmhult 3500 - 
Länet, ca 22 000 14-18000 
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Nationellt delmål 

Senast år 2010 skall utsläppen i Sverige av 
kväveoxider till luft ha minskat till 148 000 
ton.

Regionalt miljömål 

Senast 2010 skall utsläppen av ammoniak i 
Kronobergs län ha minskat med minst 15 % 
från 1995 års nivå till 1 700 ton (provisoriskt 
mål).

Nedfallet av nitratkväve har sitt ursprung 
i utsläpp av kväveoxider från främst väg-
trafik, arbetsmaskiner och energiproduk-
tion. Ungefär 8 % av landets nedfall härrör 
från svenska utsläpp, medan merparten 
driver in med syd- och sydostvindarna 
från Europa. Nedfallet av ammoniak 
kommer i första hand från djurhållning. 
Ammoniaken har en mera kortväga sprid-
ning och drygt 21 % av nedfallet beräknas 
komma från inhemska källor. Resten 
kommer från i första hand Danmark och 
Tyskland. På motsvarande vis exporteras 
länets utsläpp österut.

Utsläpp - kväve till luft  

De utsläpp av kväve till luften som har 
effekt på övergödningen är främst kväve-
oxider och ammoniak. Länets utsläpp av 
kväveoxider beräknas 2003 ha varit ca
4800 ton (drygt 1440 ton N) per år varav 
vägtrafik och olika motorredskap stod för 
ca 86 %. Utsläppet har minskat med 31 % 
sedan början av 1990-talet.  Se vidare Bara 
naturlig försurning. 

Årliga utsläpp av ammoniak i länet har
för 2001 beräknats till ca 1 680 ton (ca 1400 
ton N), varav 93 % kom från jordbruket3.
Utsläppen i länet utgjorde 3 % av utsläp-
pen i hela landet, där 83 % kom från jord-
bruket.

Utsläpp av ammoniak (NH3)

Utsläpp av ammoniak sker i form av am-
moniakgas. SCB har beräknat att de 
svenska utsläppen till luften 2003 var 

55 650 ton ammoniak/år (motsvarar 45 800 
ton N/år, figur 2).4 Det är en minskning
med ca 13 % mellan 1995 och 2003, varav 
den största minskningen skedde fram till 
2001. Det är jordbrukets förändrade meto-
der som är anledningen till minskningen 
medan däremot övriga sektorer, främst 
transporter och industri, ökat sina utsläpp 
under samma period. De ökade utsläppen 
från övriga sektorer beror framför allt på 
att fler bilar utrustats med katalysatorisk 
avgasrening där små mängder ammoniak 
bildas. I länet är dock utsläppen från indu-
strisektorn mycket små. 

Ammoniak från jordbruket 
Jordbrukets utsläpp kommer i huvudsak 
från stallgödseln. När gödsel bryts ner 
bildas ammonium som kan ombildas till 
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Figur 1. Det årliga nedfallet av nitratkväve och
ammoniumkväve 2004 beräknat kommunvis,
kg N/ha. Rapport B1614, IVL. 
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Typ av stallgödsel  1999 2003 
Flytgödsel 40    44    
behållare utan täckning  13    7   
behållare med täckning   87    93   
påfyllningen sker under gödselytan   86    95  
påfyllningen sker ovanför gödselytan   14    5  
Kletgödsel 3    4    
Fastgödsel 50    39    
utan separat urinhantering   22    18   
med separat urinhantering  78    82   
 - urinbehållare utan täckning   26    6  
 - urinbehållare med täckning   74    94  
 - påfyllningen sker under urinens yta    70    89 
 - påfyllningen sker ovanför urinens yta    30    11 
Djupströ 7    13    

Tabell 3. Hanteringssätt för stallgödsel samt påfyllnadsmetod för flytgödsel och urin inom Gsk 1999 och 2003, 
samtliga djurslag. Procentuell fördelning beräknat utifrån djurenheter. 

1997 2003 
Stallgödsel 12700 12 350 
    - stallventilation  2 300 2 350 
    - lagring 5 350 4 450 
    - spridning 5 050 5 550 
Gödsel från djur 
på bete 1 800 1 300 
Handelsgödsel  300 250 

Summa  14800 13 900 

Tabell 2. Ammoniakemission från jordbruk i Gsk
(se nedan) 1997 och 2003. Ton ammoniak/år.

gasformig ammoniak och avgå till luften. 
Avgången av ammoniak från Sveriges 
jordbruk minskade med ca 18 % mellan 
1995 och 2003. Det beror till ca hälften på 
att antalet nötkreatur, svin och fjäderfän 
minskat i landet. Den andra hälften förkla-
ras av en bättre gödselhantering, bl.a. 
övergång från fastgödsel till flytgödsel och 
snabbare nedbrukning av utspridd stall-
gödsel. Samtidigt har dock andelen djup-
strögödsel ökat något under perioden med 
ökad ammoniakavgång som följd.  

För Götalands skogsbygder (Gsk) där 
Kronobergs län ingår1, har ammoniakemis-

                                                     
1 För att bättre kunna spegla resultatet av olika åt-

gärder inom jordbruket som begränsar ammoniak-
emissionerna har Statistiska Centralbyrån (SCB) 
sedan 1995 ändrat den tidigare beräkningsmodellen. 
Man tillämpar nu en ny beräkningsmetod med nya 
emissionsfaktorer och har övergått från länsvisa 
redovisningar till att redovisa utsläppen för hela 
produktionsområden. Detta medför vissa begräns-
ningar i historiska jämförelser för Kronobergs län.  

sionen från jordbruket minskat med ca 6 % 
mellan 1997 och 2003 enligt SCB5 (tabell 2). 
Området omfattar hela Götaland söder om 
västgöta- och östgötaslätterna exklusive 
slättbygderna i Hallands, Skåne, Blekinge 
och Kalmar län, dvs. ett område med stor 
djurhållning. 

Urin och flytgödsel innehåller främst 
ammoniumkväve och de största förluster-
na sker vid lagring och spridning av stall-
gödseln. Det är nödvändigt att minimera 
förlusterna vid spridning för att inte förlo-
ra ammoniumkväve som man lyckats be-
hålla genom åtgärder i tidigare led. En 
effektiv åtgärd är att se till att gödsel 
snabbt kommer ner i marken efter sprid-
ning, t.ex. genom omedelbar nedbrukning 

eller med hjälp av regn eller bevattning. 
Snabb nedmyllning av gödsel minskar 
ammoniakförlusterna 

Mycket stallgödsel i Götalands skogs-
bygder sprids i växande gröda, främst i 
vall, där det är svårt att bruka ner göd-
seln.6 Tabell 3 visar också en tendens till att 
jordbrukarna idag brukar ner gödseln 
snabbare efter spridning på marker där det 
är möjligt. Med ökad kunskap och bättre 
planering vid gödselspridning bör det gå 
att påskynda nedbrukningen ytterligare.

En övergång från fastgödsel till flytgöd-
sel ger tillgång till bättre teknik som kan 
förhindra ammoniakförluster vid både 
lagring och spridning. Under 2000-talets 
första år byggdes ca 50 nya gödselvårdsan-
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läggningar/år i länet. Nästan samtliga 
avsåg flytgödsel. De senaste åren har vi 
sett en fortsatt ökning av flytgödseln när 
besättningar utökats och vid ny- och om-
byggnationer. Samtidigt har det under 
senare år byggts flera anläggningar för 
ungnöt med djupströbädd, vilket ökar 
ammoniakavgången. Av figur 3 framgår 
att flytgödsel numera är det vanligaste 
gödselslaget men att ca 39 % av gödseln 
fortfarande hanteras som fastgödsel.7

Täckning av gödselbehållare 
Täckning av flytgödsel- och urinbehållare 
med t.ex. tak eller svämtäcke minskar ef-

fektivt ammoniakförlusterna under lag-
ringen. Detta är lagstadgat i länet sedan 
1997 för anläggningar med fler än 10 djur-
enheter. Bestämmelserna innehåller också 
krav på att påfyllning av behållarna ska 
ske under vätskeytan för att inte skada 
täckningen. Av figur 3 framgår att efter-
levnaden har blivit mycket bättre sedan 
1999. Trots detta lagrades fortfarande ca 
6 % av all flytgödsel och urin utan någon 
täckning år 2003. För ca 11 % av urinen 
skedde inte påfyllningen i behållaren en-
ligt bestämmelserna. Ökade resurser för 
kommunernas tillsynsarbete bör kunna 
förbättra efterlevnaden ytterligare. Även 

lantbrukare med EU-stöd som tas ut för 
arealkontroll blir sedan 2001 kontrollerade 
på denna punkt vilket också ökar efterlev-
naden.

Antal djur 
Under perioden 1995-2004 minskade anta-
let mjölkkor med 8 %, suggorna med 36 % 
och slaktsvinen med 6 % (figur 4). Samti-
digt ökade antalet dikor med 17 %, ung-
djuren med 5 % och tackorna med 33 %. 
Parallellt ökade både kornas mjölkavkast-
ning och gödselmängd per ko och år. Den 
totala mängden nötkreatursgödsel bedöms 
därmed endast ha förändrats marginellt 
under perioden. Får, svin och hästar bidrar 
endast med ca 1/5 av länets gödselpro-
duktion varför förändringar i antalet djur 
är av mindre betydelse. Den samlade be-
dömningen är att ändrat djurantal i länet 
mellan 1995 och 2004 inte påverkat utsläp-
pen av ammoniak nämnvärt. 

Figur 3. Tid mellan spridning och nedbrukning av stallgödsel inom Götalands skogsbygder 
98/99 och 02/03. 
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Användning av kväve 
och fosfor i jord- och 
skogsbruk  
Om det finns större kvävemängder i mar-
ken än vad växtligheten kan ta upp finns 
det risk för att det utlakas och hamnar i 
våra sjöar och vattendrag. Utlakningsris-
ken ökar vid stora gödselgivor av både 
handels- och stallgödsel. Gödsling vid 
olämplig tidpunkt kan ge samma effekt. 
Det är därför viktigt att gödsla så att 
mängden utlakningsbart kväve i marken 
under höst och vinter är så liten som möj-
ligt. Fosfor är mindre rörligt i marken var-
för utlakningsrisken också är något mind-
re.

Sedan 1995 har användningen av kväve 
i handelsgödsel minskat något för att un-
der de sista åren åter öka till 1995 års nivå 
(figur 5). Användningen av fosfor i han-
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Regionalt miljömål avseende halter av fosfor i 
länets sjöar och vattendrag. 

Grupp 1. Näringsfattiga sjöar och vattendrag: 
Fosforhalterna skall år 2010 inte överstiga nu-
varande nivåer (åren kring år 2000), för att ett 
nära naturgivet tillstånd skall kunna bevaras. 

Grupp 2. Övriga sjöar och vattendrag som 
inte kan föras till grupp 1 eller 3:  
Till år 2010 skall samtliga vatten uppvisa oföränd-
rade eller sjunkande fosforhalter. 

Grupp 3. Kraftigt fosforbelastade sjöar och 
vattendrag:  
Till 2010 skall fosforhalterna ha minskat väsentligt 
jämfört med åren kring år 2000.

delsgödsel visar däremot en stabilare 
minskning. Under samma tidsperiod har 
dock den totalt använda mängden kväve 
och fosfor ökat vilket beror på ökade 
mängder växtnäring i stallgödseln (figur 5 
och 6).8 Detta bedöms i första hand vara en
effekt av ökad hushållning med växtnä-
ring genom att ammoniakförlusterna blivit 
mindre. Ökad lagringskapacitet gör det 
möjligt att sprida gödseln vid mer optimal 
tidpunkt och spridningstekniken har blivit
effektivare. Spannmålsbaserade foder köps 
i högre grad in i stället för att odlas på 
gården. Detta foder är normalt odlat utan-
för länet. Näringen i fodret kan därför lik-
ställas med inköp av gödsel och kan där-
med vara en förklaring till att fosforinne-
hållet i stallgödseln ökat. En liten för-
ändring av antalet djur i länet kan even-
tuellt även vara en förklaring.

Skillnader i den totala växtnäringsan-
vändningen mellan två enskilda år måste 
alltid tolkas med försiktighet då de ofta 
kan förklaras av de enskilda årens väder-
betingelser, grödfördelning, förändrade 
prisrelationer mellan mineralgödsel och 
skördeprodukter, andel areal i träda m.m. 
Statistiken visar dock en långsiktig ten-
dens till ökad användning av framför allt 
kväve. Trots att mängden direkt växttill-
gängligt kväve i stallgödseln ökat (dvs det 
kväve som kan likställas med handelsgöd-
sel) så har inte användningen av handels-
gödsel minskat i samma grad. Under peri-
oden 1995-2003 har dessutom åkerarealen 
minskat med ca 5 000 ha (-9 %) och den
ekologiskt odlade arealen ökat med 
knappt 9 000 ha (+ 570 %) vilket innebär att
givan handelsgödselkväve/ha i konven-
tionellt jordbruk visar en klar ökning.  

Sedan början av 90-talet har länets lant-
brukare erbjudits gratis rådgivning om 
växtnäring. Fokus har varit på att minska 
både ammoniakavgång, nitratutlakning 
och fosforförluster och därigenom kunna 
minska användningen av handelsgödsel. 
Med hjälp av fortsatt rådgivning bör det 
gå att öka utnyttjandet av stallgödseln och 
därmed vända utvecklingstrenden för 
växtnäringsanvändningen.  

Försäljning och tillverkning av handelsgödsel  
Data över försäljningen av kväve i länet 
visar något större mängder än användning 
men också en tydligt minskad försäljning 
mellan åren 1995 – 2003 (SCB och Jord-
bruksverket). Anledningen till skillnaden 
mellan statistikuppgifterna för använd-
ning respektive försäljning kan dels bero 
på att handelsgödsel lagras mellan åren 
och dels att försäljningen i länet inte helt 
speglar länets användning på grund av 
flöden över länsgränserna.  

Skogsgödsling och askåterföring 
Gödsling med kväve i länets skogar är 
idag en mycket marginell företeelse. Dock 
diskuteras en ökad kvävegödsling varför 
det finns anledning att följa utvecklingen.  

I samband med skogsavverkning är det 
vanligt att grenar och toppar, s.k. GROT, 
tas till vara i form av skogsbränsle. Med 
skogsbränsleuttaget sker en bortförsel av 
mineralämnen. För att behålla skogsmar-
kens näringsbalans rekommenderas att 
askan återförs. I Kronobergs län återförs ca 
4 000 ton aska/år från i första hand vär-
meverken i Ljungby och Växjö. Askåterfö-
ring görs idag på ungefär 45 % av den 
mark där skogsbränsle tagits ut. Askan 

behandlas för att upplösas långsamt efter 
spridningen. Den saknar kväve men inne-
håller ca 10 kg P/ton aska. Med en re-
kommenderad askåterföring om ca 2 ton 
aska/ha och skogsgeneration blir P-givan 
ca 20 ton P/ha och omlopp. Utifrån da-
gens kunskaper finns det inte anledning 
att tro att askåterföringen skulle medföra 
ett större fosforläckage än om grenarna
och topparna lämnats kvar i skogen. 

Fosfor och kväve i sjöar, 
vattendrag och hav 

Övergödning och förhållanden i 
Kronobergs sjöar 

De största mängderna kväve och fosfor 
som hamnar i våra vatten läcker ut från 
jordbruks- och skogsmark. En viss utlak-
ning är naturlig men utlakningen ökar ge-
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nom att marken brukas. Nedfallet av 
främst kväve över sjöar och vattendrag är 
en annan viktig orsak. 

Ett par stora kommunala reningsverk i 
länet renar idag sina avloppsutsläpp effek-
tivt från kväve medan flertalet utgör 
punktkällor för kväveutsläpp. Däremot 
har fosforreningen blivit mycket effektiv. 
Mycket fosfor misstänks däremot tillföras 
vattnen från enskilda avlopp på landsbyg-
den där fosforreningen ofta är undermålig.  

Fosfortillgången begränsar tillväx-
ten i länets sjöar och vattendrag 
I de allra flesta opåverkade och måttligt 
påverkade sjöar är växttillgängligt fosfor 
den begränsande faktorn för den biologis-
ka produktionen av t.ex. alger. I sjöar med 
lokalt förhöjd fosfortillförsel och kraftigt 

förhöjda fosforhalter kan istället ljuset 
samt tillgång till kväve, kol och spårämnen 
vara begränsande faktorer. För sjöarna i 
länet är således i första hand utsläpp och 
halter av fosfor det största övergödnings-
problemet. Det är emellertid viktigt att se 
på sjöar och vattendrag med mer naturliga 
gränser (avrinningsområden) än länsgrän-
ser. Tillståndet i länets sjöar och vatten-
drag är av betydelse för framför allt södra 
Östersjön, men även Västerhavet utanför 
Lagans mynning. 

I det framtida arbetet enligt EU:s vat-
tendirektiv förväntas denna insikt slå ige-
nom tydligt i det praktiska arbetet. Regio-
nala mål och problemformuleringar angå-
ende kvävehalter och utsläpp i sjöar och 
vattendrag behöver alltså utvecklas för 
Kronobergs län. 

Fosfortillstånd i sjöar bör redovisas som 
medelhalter under perioden maj-oktober, 
då halterna ofta är kraftigt förhöjda i för-
hållande till resten av året. Detta beror 
framför allt på fenomenet intern fosforbe-
lastning, vilket i sin tur har en rad orsaker. 
Exempel på sådana orsaker är syrebrist 
och/eller kolsyraanrikning och höjt pH-
värde vilket gör att fosforn inte binds ke-
miskt till bottensedimenten. Dessutom blir 
det mer exkrementer och grumling av se-
diment från fisk som blir mer aktiv under 
sommaren etc. 

Den interna fosforbelastningen är till 
stor del naturlig, framför allt i de grunda 
sjöar som är vanliga i länet. Dess meka-
nismer har dessutom förstärkts genom alla 
de sjösänkningar som gjorts. Detta gör 
sammantaget att fosforhalterna kan vara 
höga (uppåt 50 μg/l under sommaren) 
även i sjöar som inte har någon märkbar 
lokal påverkan utöver sjösänkning. Ett 
exempel på en sådan sjö är en av länets 
referenssjöar, Rammsjön, som helt omges 
av våtmark och skog (figur 7). 

Vilka sjöar har höga fosforhalter? 
I länet finns data för att beskriva fosfortill-
stånd från framför allt följande undersök-
ningar:
• Sjöinventeringarna 1971-1993 som om-
fattar alla sjöar >20 ha, ca 370 st. Dessa 
äldre sjöinventeringar gjordes under som-
maren till skillnad från senare riksinven-
teringar.
• Den samordnade recipientkontrollen 
som framför allt är inriktad på påverkade 
sjöar, men där man även finner data från 
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relativt opåverkade sjöar i de övre delarna 
av avrinningsområdena. 
• Länets 14 referenssjöar. De represente-
rar hela bredden av olika sjötyper i länet, 
och är utsatta för minimal påverkan av 
punktkällor.

För att ge en bild över tillståndet i hela 
länet är det lämpligt att gå tillbaka ända 
till 1993 års sjöinventering som gjordes i 
juli-augusti. Av dessa data framgår att 
medelvärdet för alla sjöar var 21,6 μg/l 
och att måttligt höga halter (klass 2 enligt 
naturvårdsverkets bedömningsgrunder, 
eller mesotrof om man föredrar dessa ter-
mer) är det vanligaste tillståndet (figur 8). 
Av figuren framgår även det generella 
problemet för grunda och sänkta sjöar 
med kort omsättningstid – de är till stor 
del på förhand dömda att uppnå höga 
fosforhalter under sommaren. Sambandet 
mellan vattenfärg och halt totalfosfor un-
der sommaren är mycket starkt. Figur 8 
kan tolkas som att det är svårt eller orealis-
tiskt att sjöar med höga färgtal skulle när-

ma sig de låga fosfornivåer som anses ef-
tersträvansvärda av skäl som dricksvat-
tensintressen, bad, friluftsliv och biologisk 
mångfald mm. 

Man kan även tolka figuren som att de 
sjöar som ligger högt ovanför trendlinjen 

är sjöar som egentligen borde ha lägre hal-
ter. Mycket riktigt utgörs de enskilda 
punkterna längst ovanför linjen av några 
av länets mest belastade recipienter, med 
toppnotering för Bergundasjöarna som är 
recipienter för Växjös avloppsvatten. 

Spjällsjön i april. En sänkt sjö. Foto: Birgitta 
Sundholm 

Färgtal och fosfor i 370 sjöar, juli 1993
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Fosfor och kväve i länets sjöar 
Kartorna från sjöinventeringen 1993 (fig 9 
och 10) visar situationen i länet i stort, i de 
sjöar som är över 20 ha stora. För att få en 
uppfattning om hur halterna av fosfor och 
kväve har ändrats sedan 1993 kan man 
göra jämförelser med de 14 referenssjöar-
na. Resultaten från inventeringar av dessa 
sjöar visar att det inte har skett några en-
tydiga förändringar under de senaste 20 
åren. Den bild som visas i figurerna 9 och 
10 är troligen en grov uppskattning av 
läget i sjöarna idag, eftersom det inte har 
skett några dramatiska förändringar sedan 
1993. 

Situationen kan förbättras 
Från flera kommunala reningsverk har 
utsläppen av fosfor minskat med mer än 
90 % under de senaste 30 åren, framför allt 
till följd av kemisk utfällning av fosforn. 
Detta är naturligtvis av stor betydelse för 
sjöarna nedströms, och inte minst den tota-
la transporten av fosfor till Östersjön. Som 
exempel kan nämnas att fosforhalterna i 
Alsteråns mynning har minskat från om-
kring 25 μg/l till omkring 12 μg/l under 
den senaste 20 årsperioden9.

I flera sjöar har dock effekten av mins-
kad tillförsel inte på långa vägar visat sig i 
form av minskade fosforhalter. Det beror 

på att sedimenten läcker fosfor under 
sommartid, då den interna belastningens 
mekanismer aktiveras. Detta gäller exem-
pelvis sjön Kållen (recipient för Åseda 
samhälle i Alsterån, Uppvidinge kom-
mun). I figur 11 syns tydligt hur fosforhal-
terna skjuter i höjden varje sommar till 
följd av den interna belastningen. I viss 
mån gäller detta de flesta recipienterna, 
men med kraftfulla restaureringsprojekt 
har tydliga resultat åstadkommits även om 
det fortfarande är långt kvar till ett önsk-
värt tillstånd för exempelvis Bergundasjö-
arna (figur 11). 

Figur 9 och 10. Fosfor- och kvävehalter i länets sjöar år 1993. Klassningen är gjord enligt Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Fosfor- och kvävehalter i länets sjöar
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I flera av länets sjöar är fosforhalterna låga 
eller måttligt höga (klass 1-2, oligotrof-

mesotrof), även under sommartid. Detta 
gäller framför allt relativt djupa sjöar som 

inte är hårt belastade. Stora sjöar tål natur-
ligtvis en större belastning än små sjöar 
utan att den interna fosforbelastningen 
aktiveras. Detta kan påvisas i exempelvis 
figur 12 med sjön Allgunnen (i Kalmar 
län), som ligger nedströms sjön Kållen.
Allgunnens storlek och relativt sett stora
djup gör att fosforhalterna inte blir så kraf-
tigt förhöjda under sommartid. 

I vissa fall har man genom kraftfulla re-
staureringsåtgärder försökt eliminera för-
utsättningarna för intern fosforbelastning 
genom att muddra bottensediment och 
fiska upp framför allt stora mängder vit-
fisk. Utfiskningen leder till minskad 
mängd exkrementer och grumling, men 
även att zooplankton blir mindre utsatta
för predation. Därmed kan växtplankton-
massan effektivt begränsas, vilket ökar 
siktdjupet. Då blir bottenvattnet inte lika 
syrefattigt vilket minskar fosforavgången.

Som framgår av figur 11 har de sam-
mantagna renings- och restaureringsåt-
gärderna haft effekt på Bergundasjöarna, 
men det är långt kvar till önskvärda nivå-
er. Sjöarna kan fortfarande, 2001-2003, ka-
raktäriseras som hypertrofa (extremt över-
gödda). I de mer måttligt övergödda sjö-
arna (som Kållen (fig. 13) och Salen) är 
någon ytterligare markant spontan minsk-
ning inte att vänta. Sommarhalterna har 
minskat med omkring 10 % på 13 respek-
tive 28 år. 

Fosforhalter i några övergödda sjöar i Kronoberg
 sedan 1973 (treårsmedelvärden, ug/l)

0

100

200

300

400

500

600

700

800
N

 B
er

gu
nd

as
jö

n 
73

-7
4

N
 B

er
gu

nd
as

jö
n 

80
-8

2

N
 B

er
gu

nd
as

jö
n 

91
-9

3

N
 B

er
gu

nd
as

jö
n 

01
-0

3

S
 B

er
gu

nd
as

jö
n 

80
-8

2

S
 B

er
gu

nd
as

jö
n 

91
-9

3

S
 B

er
gu

nd
as

jö
n 

01
-0

3

Tr
um

m
en

 2
00

1-
20

03

V
äx

jö
sj

ön
 2

00
1-

20
03

K
ål

le
n 

89
-9

1

K
ål

le
n 

02
-0

4

S
al

en
 7

3-
75

S
al

en
 8

1-
83

S
al

en
 9

1-
93

S
al

en
 0

1-
03

tot-P (ug/l)

Halt av totalfosfor, maj-okt

Figur 11.  Medelvärden av fosforhalter under maj-oktober i sex övergödda sjöar i Kronobergs län. I de 
problematiska Bergundasjöarna har restaureringen haft stor effekt, men de insatser som gjorts för att 
förbättra reningen till sjöarna Kållen och Salen har endast haft liten effekt. 
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Arealspecifika förluster av fosfor 
och kväve i vattendragen 
Fosfor- och kvävehalter i vattendrag bru-
kar redovisas som arealspecifika förluster. 
Man beskriver med detta mått hur mycket 
fosfor och kväve per ytenhet som tillförs 
vattendragen. Störst förluster återfinns i 
intensivt odlade bygder på lätta jordar.  

För närvarande pågår en stor utredning 
om källfördelning och transport av fosfor 
och kväve i Blekingeåarna (Mörrumsån 
och österut). Resultatet av utredningen, 
som görs på uppdrag av Länsstyrelsen i 
Blekinge, beräknas bli tillgängligt under 
2005. Av denna anledning presenteras här 
endast en sammanställning över arealspe-
cifika fosfor- och kväveförluster i länets 
nuvarande och tidigare referensvattendrag 
(tabell 4 och 5), samt enstaka data från två 
huvudavrinningsområden. 

Fosforförlusterna är generellt låga, med 
undantag för områden med mycket stor 
andel myr i kombination med hög neder-
börd. Fosforförlusterna är höga för extremt 
belastade vatten (exempelvis avrinnings-
området för Bergunda kanal, vars förluster 
uppgick till ca 0,57 kgP/ha/år under 
2003). Referensbäckarna i tabell 5 är rang-
ordnade efter den arealspecifika förlusten, 
och de hamnar i exakt samma ordning om 
de rangordnas efter färgtal. Detta visar att 
fosforförluster till stor del är ett ”naturligt” 
problem (jfr även figur 8 som visar hur 
fosforhalt i sjöar beror av färg).  
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Figur 12. Fosfor- och kvävehalter i den över 1000 ha stora sjön Allgunnen i Alsteråns avrinningsområde. 

Kållen 1989-2004
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Figur 13. Fosfor- och kvävehalter i den 10 m djupa (2,7 m medeldjup) sjön Kållen i Alsteråns avrinnings-
område. Lägg märke till den kraftiga förhöjning av fosforhalterna under sommaren som beror på den in-
terna belastningen. 
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För att visa på större områden har två 
mycket olika avrinningsområden redovi-
sats, Alsterån och Mörrumsån. I Alsteråns 
avrinningsområde är påverkan liten, åker-

arealen inom avrinningsområdet är om-
kring 4 % och befolkningen är liten. I Mör-
rumsåns avrinningsområde är åkerarealen 
ca 11 % och 22 avloppsreningsverk använ-

der vattnet som recipient. Trots detta är 
fosforhalterna i mynningen låga, och har 
inte förändrats nämnvärt under de senaste 
20 åren. Avloppsreningsverken tillför en-
dast omkring 2 ton fosfor per år. Detta är 
ca 13 % av den totala fosfortransporten i 
ån, men den siffran är troligtvis en miss-
visande överskattning eftersom en stor del 
av fosforn troligen fastläggs i sedimenten. 

I fråga om kvävetillförsel uppgår av-
loppsreningsverkens utsläpp till drygt 
50 % av den totala transporten i Mörrums-
ån. Den enskilt största kvävetillförseln, 
från Växjös avloppsreningsverk, är dock 
nästan dubbelt så stor som transporten i 
samma punkt, vilket innebär att endast en 
mindre del av utsläppet blir kvar i vattnet. 
En betydande del av det tillförda kvävet 
försvinner alltså genom denitrifikation. 
I den betydligt mindre påverkade Alsterån 
tillför de kommunala avloppsrenings-
verken endast omkring 9 ton kväve per år 
(att jämföra med den totala transporten, ca 
200 ton/år.10

Referenser

1 Kritisk belastning av svavel och kväve, Natur-
vårdsverket, Rapport 5174, 2001.  
2 Övervakning av luftföroreningar i Kronobergs län, 
Resultat till och med september 2004. Rapport 
B1614, IVL.  
3 Beräkningar utförda av SMED (Svenska Miljö-
EmissionsData), redovisade på Miljömålsportalens 
hemsida.  
4 Data hämtat från Naturvårdsverkets Miljömålspor-
tal, Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning, Ammo-
niakutsläpp, Dataunderlag.  

Vattendrag Kvävehalt,
medel 
(ug/l) 

Avrinning,
l/s/km2 

Arealspecifik 
kväveförlust 

kg/ha*år

Klass Benämning

Dammån 432 8 1,10 2 Låga förluster 
Hässlebäcken 537 7 1,19 2 Låga förluster 
Norrhultsbäcken 627 9 1,79 2 Låga förluster 
Åkhultsbäcken 707 9 2,02 3 måttligt höga förluster 
Remmatorpsbäcken 1064 9 3,04 3 måttligt höga förluster 
Sjöaredsbäcken 759 17 4,10 4 Höga förluster 
Kringelbäcken 982 14 4,36 4 Höga förluster 
Alsterån, mynningen 750 7 1,64 2 Låga förluster 
Mörrumsån, mynningen 781 8 1,99 2 Låga förluster 

Tabell 5. Arealspecifika kväveförluster i länets referensvattendrag (små, endast diffust påverkade delavrin-
ningsområden, normal stil) samt hela Alsterån och hela Mörrumsån (fetstil). 

Vattendrag Fosforhalt, 
ug/l

Avrinning,
l/s/km2 

Arealspecifik 
fosforförlust 

kg/ha*år

Klass Benämning

Dammån 7,95 8 0,020 1 Mycket låga förluster 
Hässlebäcken 11,1 7 0,025 1 Mycket låga förluster 
Norrhultsbäcken 10,27 9 0,029 1 Mycket låga förluster 
Åkhultsbäcken 15,59 9 0,045 2 Låga förluster 
Kringelbäcken 16,54 14 0,074 2 Låga förluster 
Remmatorpsbäcken 30,29 9 0,087 3 måttligt höga förluster 
Sjöaredsbäcken 18,15 17 0,098 3 måttligt höga förluster 
Alsterån, mynningen 12 7 0,026 1 Mycket låga förluster 
Mörrumsån, mynningen 24 8 0,044 2 Låga förluster 

Tabell 4. Arealspecifika fosforförluster i länets referensvattendrag (små, endast diffust påverkade delavrin-
ningsområden, normal stil) samt hela Alsterån och hela Mörrumsån (fetstil) 
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5 Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige 1997, 
Meddelande Mi 37 SM 9901, SCB och Utsläpp av 
ammoniak till luft i Sverige 2003, Meddelande Mi 
37 SM 0401, SCB.   
6 Gödselmedel i jordbruket 1998/99, Tillförsel till 
åkergrödor samt hantering och lagring av stallgöd-
sel. Meddelande MI 30 SM 0002, SCB och Göd-
selmedel i jordbruket 2003/03, Handels- och stall-
gödsel till olika grödor samt hantering och lagring 
av stallgödsel, Meddelande Mi 30 SM 0403, SCB.  
7 Gödselmedel i jordbruket 1998/99, Tillförsel till 
åkergrödor samt hantering och lagring av stallgöd-
sel. Meddelande MI 30 SM 0002, SCB och Göd-
selmedel i jordbruket 2003/03, Handels- och stall-
gödsel till olika grödor samt hantering och lagring 
av stallgödsel, Meddelande Mi 30 SM 0403, SCB.  
8 Skriften som ges ut med tvåårsintervall ”Gödsel-
medel i jordbruket 1994/95, tillförsel till åkergrö-
dor” m.fl.  Meddelande Na 30 SM 9602 m.fl., SCB.  
9 Olofsson, Håkan: Alsterån 2003. 
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt 
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 
biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt 
landskapets ekologiska och vattenhushål-
lande funktion skall bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas.

Tabell 1. Fakta om länets 15 största sjöar. 

Avrinnings-
område

Sjöyta
(ha)

Maxdjup
(m)

Medeldjup
(m)

Vattenföring
(m3/s)

Omsättn.tid
(år)

Bolmen Lagan 174 36 5 21 1,45 
Åsnen Mörrumsån 146 14 3 21 0,66 
Helgasjön Mörrumsån 50 21 7 10 1,13 
Möckeln Helgeån 47 11 3 10 0,40 
Vidöstern Lagan 43 44 5 16 0,43 
Flåren Lagan 36 15 4 14 0,33 
Rottnen Ronnebyån 32 18 5 2 2,71 
Örken Mörrumsån 23 38 7 4 1,32 
Mien Mieån 20 42 15 1 7,00 
Salen Mörrumsån 18 6 2 17 0,08 
Unnen Lagan 17 25 7 3 1,30 
Innaren Mörrumsån 15 19 6 1 3,99 
Allgunnen Lagan 14 30 7 2 1,93 
Femlingen Helgeån 13 7 1 1 0,50 
Madkroken Mörrumsån 12 21 6 2 1,06 

Levande sjöar
och vattendrag 

Kronobergs sjöar och 
vattendrag  
Kronobergs län är mycket välförsett med 
sjöar till glädje för sportfisket, skridskoåk-
ningen och andra typer av rekreation. De 
stora sjöarna ger, detta ofta mörka och 
instängda skogslän, en öppen landskaps-
bild på många platser. De flesta besökare 
ser dock sällan de mindre sjöarna p.g.a. 
länets flacka terräng. I Kronobergs län 
finns c:a 1 100 sjöar med en ytspegel på 
över en hektar. Av dessa är 375 större än 
20 ha. Flertalet sjöar är inte djupare än 10 
m och det störst uppmätta djupet är 42 m. 
Ett stort antal vattensystem har sina käll-
flöden i Kronobergs län, de flesta mynnar 
ut i Östersjön (figur 1). 

Hundratals större och medelstora sjöar 
och åsträckor i länet regleras, vanligen 
genom en spettlucka i utloppet. Oreglera-
de sjöar och i synnerhet oreglerade forsar i 
större åar är en sällsynthet.

I länet har de största försämringarna av 
livsmiljöerna i vattensystemen åstadkom-
mits genom de sjösänkningar, sjöregle-
ringar och dämningar för kraftverk som 
utförts de senaste hundrafemtio åren. Des-
sa skador har endast i liten utsträckning 
kunnat motverkas genom anpassning av 
tappningsbestämmelserna för en del däm-
men. Södra Virestadssjön, en av länets sänkta sjöar.

Foto: Theodor Samuelsson. 
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Det sura nerfallet hann medföra skador 
på fiskbestånden i hundratals sjöar innan 
den omfattande kalkningen började 1984. 
Många okalkade små sjöar och vattendrag 
är nu mycket artfattiga eller saknar fisk.  

Längs åkerlandskapets vattendrag har 
efter hand trädridåer tunnats ut eller helt 
tagits bort. I skogsmark har ridåerna om-
förts från blandskog till enahanda gran-
skog. Strand- och vattenmiljöernas biolo-
giska mångfald har på så sätt utarmats på 
långa sträckor, i praktiskt taget alla vatten-
system.

Sjösänkning
Enligt SMHI har länet 1 133 sjöar som är 
större än ett hektar. Under perioden 1850-
1950 sänktes vattennivån, av markägarna, i 
430 av dessa sjöar, efter genomförd lant-
mätarförrättning. Ytterligare hundratals är 

sänkta utan att det kommit till myndighe-
ternas kännedom.  

De sänkta sjöarna har ofta blivit mycket 
grundare och fått mycket mindre volym 
och därmed snabbare vattenomsättning. 
Mjuka bottnar har kommit närmare ytan, 
vilket gett vassarna en onaturligt stor ut-
bredning.

I samband med sänkningarna har omgi-
vande marker ofta dikats. Markhumus 
spjälkas efter hand när syretillgången ökar 
i torven i dikad skogs- och myrmark. Pro-
cessen kan antagligen fortgå i hundratals 
år. Vattnet i sänkta sjöar är därför ofta sär-
skilt brunt och har förhöjd fosforhalt. 
Sänkta sjöar kan dock ha ett stort värde för 

Figur 1: Huvudavrinningsområden och större sjöar i Kronobergs län 
100 Fylleån, 98 Lagan, 88 Helgeån, 87 Skräbeån, 86 Mörrumsån, 85 Mieån, 84 Bräkneån,  
82 Ronnebyån, 81 Nättrabyån, 80 Lyckebyån, 77 Ljungbyån, 75 Alsterån, 74 Emån 

En ”närbild” av ett sjösänkningsföretag. Bilden 
visar en kanal som grävts för att avleda vatten från 
en sjö. Foto: Theodor Samuelsson.

Huvudsakliga avrinningsområden 
och större sjöar
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fågellivet och utgör en del av de förnämsta 
fågellokalerna i länet. 

Reglering och vattenkraft 
Nästan all vattenkraft har byggts ut till 
den lönsamhetsgräns som rådde vid tiden 
för utbyggnaden. I en del fall har kraft-
produktionen upphört, men dämmet är då 
vanligen kvar. En gång reglerade forsar 
återställs sällan. 

Länsstyrelsen har utfört en inventering 
av dammar och vandringshinder i länet. 
Uppgifterna finns tillängliga på Miljö-
vårdsenheten. 

Växjö kommun har sökt och fått nya 
vattendomar för anläggningar i Övre Mör-
rumsån, där man byggt fiskvägar. Läns-
styrelsen har föreslagit Kammarkollegiet 
ett antal kraftverksdammar för ompröv-
ning för att få bort nolltappning eller öka 
en biologiskt otillräcklig minimitappning. 
Ett sådant fall, Madkrokens reglering, är 
under utredning. I några fall har kommun 
och fiskevårdsområde tagit sig an uppgif-
ten att istället för omprövning av gällande 
tillstånd till reglering nå en överenskom-
melse med kraftverksägaren. Detta har 
lyckats i fråga om sjön Alstern i Alsterån 
(Uppvidinge kommun), misslyckats för 
Vidöstern (Ljungby kommun) och när det 
gäller Unnen har Bolmens fiskevårdsom-
råde köpt kraftverket och regleringsrätten.

Många broar, inte minst äldre stenvalv-
broar, påverkar vattendraget t.ex. genom 
att dämma och skapa en liten fors utan 
stränder. Dessa utgör då vandringshinder 
för landdjur som utter och grodor. 

Restaurering 
Om vi i ”restaurering av vattendrag” in-
kluderar alla åtgärder som omfattas av 
statsbidragsreglerna för Biologisk åter-
ställning, så är det en verksamhet som 
fortgår planmässigt.  Den största delen av 
bidraget har gått till inlösen av kraftverk, 
byggande av omlöp förbi kraftverksdam-
mar, utplantering av öring och flodkräfta 
och utläggning av lekgrus för öring. 

Växjösjöarna Trummen, Växjösjön och 
Södra Bergundasjön har restaurerats ge-
nom precisionsmuddring. Muddringen 
kompletterades med utfiskning av mört 
och braxen. Det torde vara orimligt dyrt 
att begränsa näringstillskotten från tät-
ortsmarken tillräckligt för att slippa un-
derhålla muddringsresultatet, ev. kan det 
räcka med fortsatt utfiskning. Några sjöar i 
länet behandlas fortlöpande med vass-
klippning, t.ex. Steningen m fl. sjöar i Hel-
geån uppströms Möckeln. 

Kulturmiljöer vid vatten  
Den tidiga industrin förlades ofta till vat-
tendrag och sjöar, där vattnet utnyttjades 
som kraft, för transporter etc. Utöver 
kvarn- och såginventeringen, som berör 
förindustriell verksamhet och som genom-
fördes 1999, har Länsstyrelsen inventerat 
länets glasbruk. Detta medför att det finns 
ett framtida behov av en uppbyggnad av 
ett kunskapsunderlag innefattande övriga 
industriminnen, där vissa kan komma att 
ligga inom detta miljömål.  

En annan typ av anläggningar är broar-
na. Kulturhistoriskt värdefulla broar i lä-
net inventerades 1977. Här finns ett stort 
underlagsmaterial som bör bearbetas och 
göras uppföljningsbart.

För några områden i Växjö och Tings-
ryds kommuner har boplatser vid vatten 
inventerats. Frågan om skydd för kultur-
miljöer vid vatten har diskuterats i sam-
band med Länsstyrelsens uppdrag inom 
det miljömål som berör Särskilt värdefulla 
natur- och kulturmiljöer i och kring sjöar 
och vattendrag, se avsnitt nedan. 

Ett mindre fall i Björkönaån i Ljungby kommun. 
Endast vid höga flöden klarar öringen att ta sig
över hindret. Foto: Theodor Samuelsson. 



Levande sjöar och vattendrag - 113 

ärda. Senast till år 2010 skall 
 % av de värdefulla och potentiellt 

vattendragen ha restaurerats. 

2010 skall minst 25 % av de 
tendragsträckorna ha restau-

d avseende på natur- och kultur-

Regionala miljömål 

Senast år 2010 skall 50 % av de skyddsvär-
da kvarnarna och sågarna ha bevarats. 

Senast år 2010 har 50 % av de kvarnar och 
sågar som har ett synnerligen stort kultur-
historiskt värde liksom de kvarnar och sågar 
som fått statliga bidrag för renovering fått 
ett långsiktigt skydd.  

Kvarnar och sågar  
Under 1860-70-talet fanns det enligt gene-
ralstabskartan i nuvarande Kronobergs län 
ungefär 700 vattendrivna kvarnar och så-
gar.  I länets jordbruksbygder kring Växjö, 
Alvesta och Ljungby var det relativt glest 
mellan anläggningarna, medan skogsbyg-
derna hyste betydligt fler vattendrivna 

kvarnar och sågar.
Vid den inventering som gjordes 1999 

fanns ungefär 210 vattendrivna kvarnar 
och sågar kvar, belägna på 157 platser i 
länet. Det är framförallt i det en gång så 
kvarn- och sågtäta området i de sydvästli-
gaste delarna av länet som anläggningarna 
skattats åt förgängelsen, medan fler har 
kommit att bestå i bygderna kring Växjö 
och Alvesta. Drygt hälften av anläggning-
arna är välbevarade och innehåller åtmin-
stone delar av sin kvarn- och sågutrust-
ning. Ett 30-tal av dem fungerar fortfaran-
de, men bara femton drivs ännu med di-
rektverkande vattenkraft: fem turbindriv-
na sågar, fem turbindrivna kvarnar och 
fem vattenhjulsdrivna kvarnar. 

Cirka 130 sågar och kvarnar bedömdes 
vid inventeringen ha ett stort, mycket stort 
eller synnerligen stort kulturhistoriskt 
värde. Av dessa var det elva stycken som 
hade ett synnerligen stort kulturhistoriskt 
värde. Omkring tio kvarnar i länet har fått 
statliga bidrag vid renovering och/eller 
har dokumenterats. Ingen kvarn eller såg i 
länet är byggnadsminnesförklarad. 

Målkonflikt
Inom målområdet Levande sjöar och vat-
tendrag ryms en konflikt mellan bevaran-
det av kulturmiljöer å ena sidan och re-
staurering av vattendrag å andra sidan. 
Rent konkret handlar det om att man vid 
vattendrivna kvarnar, sågar och kraftverk 
har byggt dammar, som hindrar olika fisk-
arter att vandra högre upp i vattendragen. 
I samband med detta har även de för 
många arter helt nödvändiga fors- och 

strömsträckorna försvunnit. Ur kulturmil-
jöhänseende finns det önskemål om att 
bevara dessa miljöer i så hög grad som 
möjligt, vilket även omfattar dammarna. 
Utifrån naturvärdessynpunkt vill man 
däremot återskapa fors- och strömsträck-
orna.

Särskilt värdefulla natur- och kul-
turmiljöer i och kring sjöar och 
vattendrag 

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet 
och Fiskeriverket har på nationell nivå 
gemensamt ansvar för miljömålet Levande 
sjöar och vattendrag.

Inom ramen för arbetet med detta mil-
jömål har länsstyrelserna fått i uppdrag att 
utpeka särskilt värdefulla områden i och i 
anslutning till sjöar och vattendrag (fi-
gur 2)

Hackekvarn i Urshults socken.  
Foto: Torgny Landin.

Nationellt delmål 

Senast år 2005 skall berörda myndigheter 
ha identifierat och tagit fram åtgärdspro-
gram för restaurering av Sveriges skydds-
värda vattendrag eller sådana vattendrag 
som efter åtgärder har förutsättningar att 
bli skyddsvärda. Senast till år 2010 skall 
minst 25 % av de värdefulla och potentiellt 
skyddsvärda vattendragen ha restaurerats. 

Regionala miljömål 

Senast år 2010 skall minst 25 % av de 
värdefulla vattendragsträckorna ha restau-
rerats med avseende på natur- och kultur-
miljöer.
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Nationellt delmål

Senast år 2005 skall utsättning av djur och 
växter som lever i vatten ske på sådant sätt 
att biologisk mångfald inte påverkas nega-
tivt.

områden med höga naturvärden, inom 
vilka det kan bli aktuellt att arbeta med 
bevarandeåtgärder i framtiden. Detta ur-
val av områden antas fylla en viktig funk-
tion eftersom tidigare urval främst har 
gjorts med terrestra kriterier. Därför har 
skydd och bevarandeplaner för värdefulla 
områden inte omfattat så många limniska 
miljöer.

Främmande organismer  

Ett antal för Sverige främmande organis-
mer har etablerats, som på olika sätt kan 
påverka artsammansättningen i vattenmil-
jön. De mest kända är mink, kanadagås, 
simblåsmask (en ål-angripande parasit), 
kräftpestsvamp, vattenpest och sjögull 
(vattenlevande växt).

Åtminstone sedan mitten av 1800-talet 
har fiskar inplanterats och etablerat be-
stånd i vatten som inte koloniserats på 
naturlig väg. Efter 1895 kom inplanter-
ingsverksamheten igång på allvar, i och 
med hushållningssällskapens tillkomst. 
Braxen, gös, sutare, sik och flodkräftor 
började etableras i nya vatten strax efter 
sekelskiftet. Sutare inplanterades med stor 

Lagan Skräbeån Mörrumsån Alsterån 
Björkönaån Husjön-Lillasjön Skärlen Losjön-Marskogssjön 
Vänneån m biflöden Mörrumsån Stora Skärsjön Hökasjön 
Källshultasjön Bäck till Öjaren Storasjö Hjärtsjön 
Moaån Hinnasjön Stråken Kärngöl 
Krokån, Ålkistebäcken Hojagöl Strömmarna
Toftaån Klintsjön Svanåsabäcken 
Stavsjön Lidboholm Sågebäcken
Helgeån Lugnån Varetorp 
Övden Madkroken Vrången 
Tuvesjön m fl sjöar Nottebäcken Örken
Farstusjön Rottneån 
Gölasjön Skyeån 

Figur 2. Värdefulla limniska områden i Kronobergs län. De regionalt intressanta områdena redovisas i 
tabellen till figuren. Svarta linjer avgränsar avrinningsområdena,  för namn, se figur 1. 

Länsstyrelsen har i samband med detta 
gjort en sammanställning över ett 50-tal 

Värdefulla limniska områden
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framgång i många vatten från 1895 till 
mitten av 1950-talet och finns nu i de flesta 
vatten. Sik- och siklöjautsättningar hade 
sin storhetstid under 1900-talet fram till ca 
1960. De finns med kända bestånd i 40 
respektive 33 vatten. Gösen som aldrig 
funnits naturligt i länet började man eta-
blera bestånd av under 1920-talet. Den är 
nu en mycket vanlig art med starka be-
stånd i många vatten. Nyetablering sker 
fortfarande i nya vatten. Den ursprungli-

gen nordamerikanska signalkräftan utsat-
tes, efter det den inhemska flodkräftan 
slagits ut av kräftpest, huvudsakligen un-
der perioden 1985-96. Den finns nu i de 
flesta vattensystemen, dock inte i Mieån, 
Skräbeån och Nättrabyån. 

Utsättning av fisk kräver alltid tillstånd 
från länsstyrelsen och prövningen av an-
sökningar sker enligt regelverket i fiskeri-
förordningen och Fiskeriverkets föreskrif-
ter.

Åtgärdsprogram för  
hotade arter och fisk-
stammar
Som en del av det regionala miljömålsar-
betet har ett åtgärdsprogram tagits fram 
för hotade arter och fiskstammar, som har 
behov av riktade åtgärder.1 Urvalet har 
baserats på de arter och fiskstammar som 
är rödlistade och/eller omfattas av natio-
nellt åtgärdsprogram2 för bevarande samt 
de arter som ur länsperspektiv bedömts 
vara sällsynta eller utsatta. Följande arter, 
hot och åtgärder har identifierats, se tabell 
2. Åtgärderna kommer att fastställas i 
samarbete med berörda fiskevårdsområ-
den.

Vattenkvalitet och  
vattenförsörjning 

Vattenfärg 
Det förefaller råda en trend, i Sydsverige, 
mot allt högre humushalt i ytvatten (mätt 
som färgtal eller absorbans). Trenden gäll-
er i synnerhet för de senaste 10 åren i de 
flesta sjöar och vattendrag. Det finns flera 
idéer om orsaker, främst ökande avrinning 
och högre temperatur höst och vår och 
därmed ökande nedbrytning i eller ökande 
urlakning från marker som påverkas av 
äldre och nyare dikningar. Även effekter 

Art Hot Åtgärder 

Mal Skador, förändring av 
reproduktionsområden.

Möckelnområdet, skydd av reproduktionsom-
råden.

Flodkräfta Kräftpest, försurning Generella åtgärder, främst kalkning. 

Öring Brist på och förstörda 
reproduktionsområden,
reglering, nolltappning 
och vandringshinder. 

Följande typer av åtgärder kan bli aktuella: vat-
tenbestämmelser, biotopvård och undanröjning 
av vandringshinder, vattenhushållningsbe-
stämmelser, säkerställa minimivattenföring  

Sik och   
Siklöja 

Ökad humushalt och 
därmed större risk för 
syrebrist under somma-
ren i sjöarnas kalla 
djupområden. 

Stoppa trenden till ökande humushalter i sjöar 
och på sikt minska halterna, främst genom att 
motverka utdikning av humusrika marker. 

Tabell 2: Länets mest hotade arter och fiskstammar samt hot och åtgärdsförslag 
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Nationella delmål 

Senast år 2009 skall vattenförsörjningspla-
ner med vattenskyddsområden och skydds-
bestämmelser ha upprättats för alla allmän-
na och större enskilda ytvattentäkter. Med 
större ytvattentäkter avses ytvatten som 
nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 
personer eller distribuerar mer än 10 m3

per dygn i genomsnitt.   

av de stora kalhyggesytorna under senare 
decennier kan ha betydelse.  
Höga humushalter i vattendragen kan 
vara skadliga för ömtåliga arter som får 
t.ex. gälarna eller livsmiljön eller födan 
täckt av dy. Hög vattenfärg minskar pro-
duktionen av ljuskrävande plankton och 
kan därmed försämra fisket utom i mycket 
grunda sjöar. Humus gör vattnet mindre 
lockande att bada i och kan göra det extra 
otrevligt genom att slemalger gynnas. Si-
tuationen har inte förbättrats utan snarare 
försämrats under 2000-talet.  

Stormen Gudrun som drabbade södra 
Sverige och i synnerhet Kronobergs län, i 
januari 2005, kan leda till att humusämnen 
kommer att utlakas i högre grad än tidiga-
re.

Giftiga metaller och
bekämpningsmedel 
Enligt de provtagningar som gjorts under 
framför allt 1980-talet är kvicksilverhalten 
i gädda i många av länets sjöar nära eller 
över den gräns på 0,5 mg/kg som gäller 
som riskgräns i många EU-länder. Sedan 

kvicksilver kommit ur bruk i industrin och 
sedan sjöarna började kalkas i stor omfatt-
ning, har provtagningen i fisk minskat. De 
mätningar som görs i referenssjöar visar 
på mycket stora skillnader mellan olika 
sjöar. Det mesta av kvicksilvret i fisk här-
rör från långväga diffusa källor, vilket in-
nebär att kvicksilverhalterna kan vara 
höga även i sjöar som är minimalt påver-
kade av punktutsläpp i närområdet. 

I kraftigt färgade vatten är halterna av 
kvicksilver i fisk ofta högre. Mätserierna, 
avseende kvicksilver, är dock för korta för 
att visa någon trend.  

Stormen Gudrun kan leda till att giftiga 
metaller, t.ex. kvicksilver, som tidigare 
legat bundna i högre grad kommer att 
frigöras och utlakas. Detta beror bl.a. på 
ökad avrinning men även på förväntade 
markskador från skogsmaskiner . 

I projektet Jordbrukets recipientkon-
troll, omkring 1990, mättes i ett antal åker-
avvattnande åar halten av metallen kad-
mium, som kan tillföras med fosfatgöd-
ningsmedel. Med den tidens analysmeto-
der var halterna alltid under detektions-
gränsen.

För mer information om giftiga metaller 
och bekämpningsmedel, se kapitlet Giftfri 
miljö och Grundvatten av god kvalitet. 

Försurning  
För information om försurning, se kapitlet 
Bara naturlig försurning.

Övergödning 
För information om övergödning, se kapit-
let Ingen övergödning 

Vattenförsörjning
För information om olika vattenförsörj-
ningsaspekter, se kapitlet Grundvatten av 
god kvalitet. 

Referenser
                                                     
1 Skrivelse till Fiskeriverket, Länsstyrelsens dnr: 
620-489-05. 
2 Framtaget av Fiskeriverket och Naturvårdsverket 
1998. 
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Nationellt miljökvalitetsmål  

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en 
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

Grundvatten
av god kvalitet 

Länets vattenförsörjning 
Länsinvånarna försörjs till största delen 
med grundvatten från grävda eller borrade 
brunnar. Ytvatten från olika sjöar har dock 
också en viktig roll i vattenförsörjningen. 

Uppgifter från 2000 visar att nästan 
140 000 personer eller 77 % av länets invå-
nare fick sitt dricksvatten från totalt 68 
kommunala vattenanläggningar. Av dessa 
var 63 st. grundvattentäkter och 5 st. ytvat-
tentäkter. Ungefär 70 000 försörjdes med 
grundvatten och 66 000 fick sitt vatten från 
ytvattentäkter.1 Den resterande delen av 
länets invånare, ca 40 000 eller 23 %, samt 
större delen av djurbesättningarna och ett 
stort antal fritidsbostäder försörjs med 
dricksvatten från enskilda brunnar eller 
gemensamhetsanläggningar. De vanligaste 
anläggningarna är grunda, grävda brun-
nar i morän.  

Det finns tyvärr ingen aktuell siffra på 
vattenförbrukningen i Kronobergs län, 

men i genomsnitt använder vi, i Sverige, 
ca 330 liter vatten per person och dygn. 
Detta omfattar även företagens förbruk-
ning. Om man enbart ser till hushållens 
förbrukning uppgår den till ca 200 liter per 
person och dygn. I figur 1 redovisas vad 
hushållen använder vattnet till.2  Noterbart 
är att användningen av vatten till matlag-
ning och dryck endast är fem procent av 
den totala förbrukningen. 

Vattentäkter 
Vattenförsörjningsproblemen har accentu-
erats, bl.a. till följd av krav på vattenkvali-
teten, inte minst EU-regler. Där har bl.a. 
högsta tillåtna vattentemperatur begrän-

sats, för att motverka tillväxt av bakterier 
och organiskt material.  

Där den naturliga grundvattentillgång-
en är begränsad kan infiltration av ytvat-
ten i flera fall vara ett lämpligt komple-
ment för att trygga den framtida vatten-
försörjningen. Ett annat motiv till att gå 
från ytvatten till grundvatten, eller infiltre-
ra grundvatten, är svårigheten att som-
martid få fram tillräckligt kallt vatten från 
ytvattentäkter.  

Tingsryds kommun har sedan några år 
börjat infiltrera ytvatten i en grusås ett par 
mil öster om centralorten. Växjö kommun 
avser att ihop med Ljungby och Alvesta 
hämta grundvatten från Bergaåsen i 
Ljungby kommun. I inledande utredning-
ar har bl.a. saltinträngning från E4:an upp-
märksammats

C:a 1/3 av vattentäkterna har inget 
formellt skydd, i form av skyddsområden 
enligt miljöbalken. Kännetecknande för 
dessa vattentäkter är dock att de är av 
mindre storlek. De är dessutom placerade i 
bergsområden, vars svårbedömda sprick-
bildningar gör dem svåra att avgränsa. 

Grundvattenområden  
Grusåsarnas värde för grundvattenbild-
ning och magasinering av vatten är stort. 
I och med framväxten av det moderna 
samhället har grusåsarna i vissa områden 
exploaterats hårt (för mer information om 
naturgrus, se naturgrusavsnittet. i God 

Figur 1: Vattenanvändning i svenska 
hushåll, i medeltal.
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Figur 2. Av SGU utpekade grundvattenområden i Kronobergs län.

bebyggd miljö). Det finns alltså en konflikt 
mellan vårt behov av vatten och andra 
samhällsintressen som bebyggelse, infra-
struktur etc. Kommunerna bör därför i 
större utsträckning lyfta fram vattenför-
sörjningsaspekten i den kommunala pla-
neringen och markanvändningen. Om så 
inte sker kommer konflikten mellan t.ex. 
grusexploatering och skydd av grusåsarna 
som grundvattenmagasin att bli alltmer 
påtaglig. Det finns alltså ur vattenförsörj-
ningssynpunkt skäl att skydda grundvat-
tenbildande och magasinerande områden. 
För att redan i planeringsstadiet ta hänsyn 
till vattenbehovet har Sveriges Geologiska 
Undersökningar utpekat ett antal grund-
vattentillgångar (figur 2). 

Grundvattennivåer 
Vissa verksamheter kan påverka grund-
vattennivåerna negativt. De verksamheter 
som har störst påverkan är byggnation av 
vägar och byggnader samt jordbruk (be-
vattning). Även skogsbruk och industriella 
processer kan påverka grundvattennivå-
erna negativt. I Kronobergs län är dock inte jordbrukets påverkan så stor som i 

andra mer jordbruksintensiva regioner.  
Stormen Gudrun kan medföra att 

grundvattennivåerna påverkas, med våta-
re skogsmarker som följd. Ett ytligare 
grundvatten skapar flera kvalitetsproblem 
för både yt- och grundvatten. Framför allt 
ökar halten av organiska ämnen. Den höj-
da grundvattennivån medför även högre 
översvämningsrisk, vilket kan innebära 
negativ miljöpåverkan av olika slag. 

Vattenbehov 
Tillgången på vattentäkter för samhällets 
vattenförsörjning är en hörnsten i sam-
hällsplaneringen. Därför är det allvarligt 
att det för närvarande saknas både ett ak-
tuellt underlag för vattenbehovet och en 
aktuell planering för att säkerställa den 
framtida tillgången på dricksvatten i länet.

Nationellt och regionalt miljölmål 

Senast år 2010 skall användningen av mark
och vatten inte medföra sådana ändringar av 
grundvattennivåer som ger negativa konse-
kvenser för vattenförsörjningen, markstabili-
teten eller djur- och växtliv i angränsande 
ekosystem.

Utpekade
grundvattenområden
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Vattenkvalitet 

Grundvattenkvaliteten i länet kan karaktä-
riseras som metallangripande med låg 
motståndskraft mot försurning. Detta föl-
jer av den kalkfattiga berggrunden och 
frånvaron av leriga jordarter. I många vat-
tentäkter uppträder också höga järn- och 
manganhalter, vilket medför att vattnet 
behöver renas i särskilda behandlingssteg. 

Salt och försurning 
Saltinträngning från vägsaltning har fått 
allt mer uppmärksamhet. Förhöjda salthal-
ter kan medföra hälsorisker p.g.a. förhöjda 
tungmetallhalter och ökad korrosion på  
t.ex. rörledningar. Vägverket utförde un-
der slutet av 90-talet förebyggande arbeten 
(dikestätningar, dammar) för vattentäkter 
längs vissa vägavsnitt i länet, såväl för yt- 
som för grundvattentäkter och infiltrerat 
grundvatten. Detta gäller t.ex. Alvesta, 
Ryd, Lessebo och Lammhult. Efter hand 

som arbetet fortgår, kommer ytterligare 
vattentäkter att få ett motsvarande skydd. 

Av länets 20 000 brunnar för enskild 
förbrukning beräknade kommunerna 1986 
att 8 000 har försurat vatten enligt SNV:s 
normer för pH, alkalinitet och sulfat. Det 
finns en tendens till högre andel sura 
brunnar i väster (Ljungby och Älmhults 
kommun) än genomsnittet för länet. För-
surningen medför ökad risk för hälsofarli-
ga halter av metaller i dricksvattnet. Dess-
utom ökar korrosionen på vattenledningar 
vilket medför ökade kostnader.

Bekämpningsmedel 
Förekomsten av bekämpningsmedel i yt-, 

dricks- och grundvatten är i länet begrän-
sad till ett fåtal ämnen (figur 3). I de mät-
ningar som har registrerats av Sveriges 
Lantbruksuniversitet i en databas3 från 
1985 till 2003 är det vanligast förekom-
mande provfyndet ämnet BAM, en ned-
brytningsprodukt till Diklobenil. Ämnet 
ingick tidigare i den avregistrerade total-
bekämpningsprodukten Totex strö.4 Vid 14 
av de tillfällen då BAM uppmättes 
överskreds Livsmedelsverkets gränsvärde 
för tjänligt dricksvattnet. Det näst vanli-
gast förekommande ämnet är Atrazindese-
tyl, vilket är en nedbrytningsprodukt till 
Atrazin. Halten av Atrazindesetyl har 
överskridit gränsvärdet vid två tillfällen 
och Atrazin vid tre tillfällen. Övriga äm-

Nationellt delmål 

Senast år 2010 skall alla vattenförekomster
som används för uttag av vatten som är av-
sett att användas som dricksvatten och som
ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt eller
betjänar mer än 50 personer per år uppfylla
gällande svenska normer för dricksvatten av
god kvalitet med avseende på föroreningar
orsakade av mänsklig verksamhet. 

Figur 3: Förekomst av bekämpningsmedel i yt-, dricks- och grundvatten i Kronobergs län.
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nen har endast uppmätts vid ett fåtal till-
fällen.

Förorenade områden 
Ett problem med förorenade områden är 
spridning av föroreningarna till yt- och 
grundvatten. Vissa ämnen, t.ex. klorfeno-
ler, kan i mycket låga koncentrationer göra 
vatten otjänligt som dricksvatten. Många 
föroreningar har dessutom mycket hög 
giftighet för vattenlevande organismer På 
Helgö, strax norr om Växjö, har per-
kloretylen från en sedan länge nedlagd 
verkstadsindustri gjort grundvattnet otjän-
ligt vid ett flerfamiljshus. 

Radon
Radonhalterna i grundvatten från brunnar 
i jord är som regel mycket låga. Högre 
halter kan förekomma i enstaka djupbor-
rade brunnar. Några extremt höga halter 
har inte påträffats i länet.  

Kväve 
Höga halter av kväve i grundvatten beror 
oftast på läckage från gödselupplag, göds-
lad åkermark eller avlopp men kan också 
uppträda i kvävemättad skogsmark. De 
höga halterna förekommer främst i enskil-
da brunnar av dålig konstruktion. Den 
bristfälliga konstruktionen kan även med-
föra att bakterier förorenar vattnet och då 
även ge upphov till hygieniska problem.  

Deponier
I länet finns sju deponier för icke-farligt 
avfall från hushåll och industrier. På Älm-

hults och Ljungbys avfallsdeponier depo-
neras idag farligt avfall i särskilda celler. 
Lokal lakvattenhantering har drivits under 
en försöksperiod vid Växjös avfallsupplag 
och planeras vid avfallsupplag i Ljungby 
och Älmhult.  

Övriga avfallsupplag än de ovan 
nämnda kommer att läggas ner innan ut-
gången av år 2008. Anledningen till detta 
är hårda krav på skyddsåtgärder och om-
fattande investeringar för de upplag som 
ska drivas vidare efter 2008. Kraven inne-
bär bl.a. att deponier måste ha bottentät-
ning och sedan deponeringen avslutats en 
sluttäckning med tätskikt. Det ska också 
finnas en geologisk barriär runt upplaget. 
För deponier för icke-farligt respektive 
farligt avfall måste transporttiden för lak-
vatten genom barriären vara minst 50 resp. 
200 år innan skyddsvärt yt- eller grundvat-
ten nås. I praktiken innebär detta att icke 
skyddsvärt grundvatten, inom barriären, 
får förorenas.

Bränder och olyckor 
Förorenat släckvatten från bränder kan ge 
omfattande påverkan på både yt- och 
grundvatten.

Ytvattentäkterna måste på utsatta stäl-
len skyddas mot föroreningar, genom t.ex. 
dagvattenutsläpp eller olyckor vid kemi-
kalietransporter. Detta kan t.ex. ske genom 
invallningar och dammar för avskiljning 
av olja eller sedimentering. För mer infor-
mation om transporter av farligt avfall, se 
Giftfri miljö.  

Antalet energibrunnar har ökat kraftigt 
de senaste åren. Risken för läckage, av den 

etanolbaserade vätska som cirkulerar i ett 
slutet slangsystem i brunnen, har gjort att 
energibrunnar inte tillåts inom vatten-
skyddsområden.

Vattendirektivet 
Ansvaret för att utarbeta ett åtgärdspro-
gram för att nå god grundvattenstatus 
enligt EG:s ramdirektiv för vatten kommer 
att ligga på regionens avrinningsmyndig-
het. Regeringen har utpekat fem vatten-
myndigheter. De som berör Kronobergs 
län är: Länsstyrelsen i Kalmar län (Södra 
Östersjöns vattendistrikt och Länsstyrelsen 
i Västra Götalands län (Västerhavets vat-
tendistrikt). 

Referenser
                                                     
1 Uppfyllda mål för reservvattenförsörjning och vattentäktsskydd 
– redovisning av regeringsuppdrag. Livsmedelsverket 2000-11-
30 Dnr. 1106/00 Saknr. 238 
2 Naturvårdsverkets hemsida 2005-02-21 
http://www.naturvardsverket.se/dokument/natresur/farskh2o/fars
kv.html 
3 Databas över bekämpningsmedel i svenska vatten: 
http://pesticid.slu.se/ 
4 M.Törnquist, J.Kreuger och B.Ulén. Förekomst av 
bekämpningsmedel i svenska vatten 1985-2001.
Sammanställning av en databas.  
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushål-
lande funktion i landskapet skall bibehållas 
och värdefulla våtmarker bevaras för framti-
den

Myllrande
våtmarker

Våtmarker i länet 
Våtmark är samlingsnamn för olika natur-
typer som har det gemensamt att det un-
der större delen av året finns en fri vatten-
spegel eller rörligt vatten nära markytan. 
Myrar (mossar och kärr), sumpskogar och 
långgrunda stränder är de största huvud-
grupperna. Kronobergs län består till 
drygt 12 procent av våtmark, vilket är 
mycket för södra Sverige. Länets flacka 
topografi gör att nederbörden avrinner 
långsamt och våtmarker är av den anled-
ningen vanliga. Störst andel våtmarker 
finns i västra delen av länet där nederbör-
den är högst. I Älmhults, Markaryds och 
Ljungby kommuner upptar våtmarkerna 
ca 17 procent av ytan, medan våtmarksan-
delen i de östra kommunerna ligger mel-
lan 5 och 9 %. Av den totala arealen våt-
marker på 98 000 ha är ca 67 000 ha skog-
bevuxen1.

De flesta myrarna i länet utgörs av fat-
tigkärr och välvda mossar. Näringsrika 

                                                     
1 Beräknat från fastighetskartans sankmarker. 

våtmarker är sällsynta men finns dock på 
spridda ställen i anslutning till berggrund 
med grönsten eller källsprång. Utmed sjö-
ar och vattendrag finns på sina håll 
strandängar och öppna mader, framför allt 
inom Helgeåns, Alsteråns, Ronnebyåns 
och delar av Mörrumsåns avrinningsom-
råden. I länet finns också ett stort antal 
sänkta sjöar som idag är öppna våtmarker 
och mycket värdefulla för framför allt få-
gellivet.

Våtmarksinventering 
År 1987 genomförde Länsstyrelsen en om-
fattande våtmarksinventering, där samtli-
ga våtmarker större än 10 ha kartlades 
(figur 1). Totalt inventerades 1801 våtmar-
ker på sammanlagt 96 400 ha. Endast 1 % 
av dessa våtmarker var då hydrologiskt 
opåverkade, och drygt 40 % var lokalt på-
verkade (tabell 1). De orörda objekten är i 
regel små medan stora orörda objekt är 
ovanliga i länet. Våtmarkerna delades in i 
fyra klasser utifrån inventerade naturvär-

Figur 1: Våtmarker som inventerades i våt-
marksinventeringen 1987.

Våtmarksinventeringen 1987
Särskilt värdefulla objekt
Ur naturvårdssynpunkt värdefulla objekt
Objekt med vissa naturvärden
Objekt utan nämnvärt naturvårdsintress

Inventerade våtmarker
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Tabell 2. Naturvärdesklassificering av de 1801
våtmarker som inventerades vid våtmarksin-
venteringen 1987. Antal våtmarker och andel
av arealen inom varje klass. För beskrivning av
klasser, se figur 1.  

Tabell 3. Antalet hotade arter knutna till våtmarker
i Sverige och Kronobergs län (källa: Rödlistan 2000,
ArtDatabanken, klasserna CR (akut hotad), EN
(starkt hotad) och VU (sårbar)). 

den (Tabell 2). Nära 30 % av länets våt-
marksareal, över 70 % av objekten, hade 
någon gång dikats. Ingen uppföljning av 
inventeringen har gjorts sedan dess, så det 
är troligt att situationen som siffrorna i 
tabell 1 och 2 visar har försämrats. 

Sumpskogsinventering  
Sumpskogar växer långsammare än skog 
på fastmark. De har genom tiderna därför 
ofta utsatts för utdikning vilket leder till 
att förutsättningarna för sumpskogens 
typiska arter försvinner. En stor del av 
länets sumpskogar har vuxit upp på tidi-
gare kala myrar eller fuktiga slåtter- och 
betesmarker. De största naturvärdena 
finns dock ofta i sumpskog med lång kon-
tinuitet.

Skogsvårdsstyrelsen har under 1990-
talet genomfört en sumpskogsinventering. 
Den gjordes som ett komplement till våt-
marksinventeringen för att avgränsa även 
små skogsklädda våtmarker. Mer än 6000 
sumpskogar på en total areal av 71 700 ha 
har avgränsats. Elva procent av arealen 
utgörs av lövsumpskogar (med mer än 
75 % löv). Bara ett fåtal av dem har dock 
beskrivits och klassats med avseende på 
naturvärde1.  48 000 ha utgörs av sump-
skog på produktiv skogsmark. I sump-
skogsinventeringen fann man att ca 40 % 
av de inventerade sumpskogarna var på-
verkade av dikning2.

Länsstyrelsen har inventerat och värde-
rat naturvärdena i alsumpskogar i norra 
delarna av Alvesta och Växjö kommuner. 
I denna del av länet finns ett stort antal 
mycket värdefulla alsumpskogar. I inven-
teringen beskrivs 71 områden som totalt 
omfattar 245 ha.  

Hotade arter knutna till 
våtmarker 
Våtmarkerna utgör generellt mycket vikti-
ga livsmiljöer för växt- och djurlivet, vär-
defulla för såväl arter knutna till dessa 
miljöer som arter knutna till kringliggande 
ekosystem och för rastande flyttfåglar. 

 Antal Andel  av area-
len

Klass 1 101 16 % 
Klass 2 402 28 % 
Klass 3 723 36 % 
Klass 4 575 20 % 

Tabell 1. Länets våtmarksareal fördelad på
ingreppsgrad. Resultat från våtmarksinventer-
ingen 1987. 

Ingreppsgrad Andel av
arealen

Starkt generellt påverkade, 
förstörda

9 % 

Delvis starkt påverkade 16 % 
Tydligt generellt påverkade 15 % 
Lokalt påverkade 43 % 
Svagt generellt påverkade 15 % 
Hydrologiskt opåverkade 1 % 

 Antal hotade arter
 Sverige Kronoberg 
Kärlväxter 53 6 
Kransalger 6 1 
Mossor 23 1 
Svampar 8 1 
Lavar 22 1 
Däggdjur 5 3 
Fåglar 21 10 
Grod- & kräl-
djur

7 1 

Fjärilar 17 1 
Tvåvingar 7 0 
Skalbaggar 72 4 
Halvvingar 5 0 
Hopprätvingar 1 1 
Sländor 13 1 
Spindeldjur 3 0 
Kräftdjur 2 1 
Blötdjur 3 0 
Summa 268 32 
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Nationellt delmål 

Samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan 
för Sverige ska ha ett långsiktigt skydd senast 
2010.

Vissa typer av våtmarker tillhör de mest 
variationsrika livsmiljöer vi känner till. 
Många arter är knutna till just öppna, träd-
lösa våtmarker. Igenväxning pga. kväve-
nedfallet är ett problem för dessa arter. 
I landet är nära 14 % av alla hotade arter 
knutna till våtmarker och 12 % av dem 
förekommer i Kronobergs län (tabell 3). 

I länet är växtarter som klockgentiana, 
granspira, rödlånke och bland fåglar, rör-
drom, dvärgbeckasin, storspov, småfläckig 
sumphöna och svarthakedopping våt-
marksarter som behöver skyddas. Arbete 
pågår med att ta fram ett åtgärdsprogram 
för klockgentiana, en art som har stort be-
varandevärde i vårt län. För de andra ar-
terna finns ännu inte några nationella åt-
gärdsprogram.

Skydd av värdefulla våt-
marker

Naturreservat och biotopskydd 

Naturvårdsverket har tillsammans med 
Länsstyrelserna tagit fram en nationell 
myrskyddsplan där landets och länets 
mest skyddsvärda myrområden finns re-
dovisade. Länsstyrelsen har hittills skyd-
dat 14 av de 25 våtmarksområden i länet 

som ingår i ”Myrskyddsplan för Sverige” 
som naturreservat (figur 2). Dessa områ-
den ingår även i Natura 2000-nätverket. 
Ytterligare fem av områdena ingår helt 
eller delvis i N2000-nätverket. Även inom 
många andra befintliga naturreservat i 
länet finns våtmarker av skiftande karak-
tär, t.ex. i Husebymaden, Osaby, Jättaber-
get, Tiafly, Tängsjö fly, Soldatmossen och 
Kärngölsområdet. Under 2005 revideras 
myrskyddsplanen, vilket innebär att objekt 
kan strykas och nya läggas till. 

För varje naturreservat finns föreskrif-
ter som reglerar exploatering samt en 
skötselplan som beskriver vilka eventuella 

åtgärder som behövs för bevarandet av 
naturvärdena. Det kan t.ex. gälla igen-
läggning av diken som skadar våtmarken. 
Kvävenedfall från luft, se nedan, gör dock 
att skötselplanerna kan komma att behöva 
ändras, t.ex. att inväxande buskar och träd 
bör röjas bort. Därmed kan förutsättning-
arna för häckande fåglar kanske upprätt-
hållas. Att den typiska vegetationen för-
ändras av näringstillförseln är däremot 
svårare att stoppa. 

Skogsvårdsstyrelsen har beslutat att 
skydda 26 ha örtrika sumpskogar, 24 ha 
alkärr samt 21 ha strand- eller svämskog 
som biotopskyddsområden.

Figur 2: Myrområden som ingår i myr-
skyddsplanen. Områden med röd punkt 
är också naturreservat

Myrmarker 
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Regionalt miljömål 

Samtliga våtmarker som ingår i Natura 2000 
eller som ingår i naturreservat ska bevaras och 
skyddas mot skada.

Regionalt miljömål 

Senast 2008 ska Länsstyrelsen ta fram natur-
vårdsplaner för Åsnen-området och Tönner-
sjöheden-Årshultsmyren.

Våtmarkskonventionen 

Våtmarkskonventionen (även kallad Ram-
sar-konventionen) är en internationell 
konvention som Sverige har skrivit under. 
Vi har därmed förbundit oss att skydda ett 
antal våtmarker i landet, däribland två i 
Kronobergs län: Åsnen (omfattar bl.a. ock-
så Lidhemssjön) och Tönnersjöheden-Års-
hultsmyren (ligger delvis i Hallands län). 

Åsnenområdet
Åsnenområdet hyser ett ovanligt rikt växt- 
och djurliv. Viktiga naturtyper är t.ex. den 
flikiga sjön, grunda vikar och stränder, 
öppna våtmarker av olika slag, betade 
strandängar, artrika naturbetesmarker, 
ängsfruktodlingar, skärgård, ädellövsko-
gar och sumpskogar.

Åsnen har ett artrikt fågelliv med häck-
ande populationer av storlom och fiskgju-
se (ca 40-50 par). Andra häckande arter är 
t.ex. skäggdopping, grågås, storskrake, 
småskrake, vattenrall, småfläckig sump-
höna, rödbena, storspov, häger, fisktärna, 
dvärgbeckasin, sydlig gulärla, glada, lärk-
falk och brun kärrhök. Rördrom häckar i 
Skatelövsfjorden och Lidhemssjön. Sked-
and, årta, snatterand, brunand, mindre 
strandpipare och svarttärna har sedan re-
staureringen gjort häckningsförsök i Hu-
sebymaden. 

Sjön har även internationell betydelse som 
rast- och övervintringslokal. Storskrake 
uppträder i flockar med som mest 20 000 
och ofta 4000-6000 fåglar. Stora mängder 
gräsand, kricka och en del salskrake rastar 
regelbundet. Under vintertid besöks sjön 
av ca 40 havsörnar. Även kungsörn besö-
ker området. Bivråk, mindre flugsnappare, 
mindre hackspett, nötkråka och skogsduva 
häckar i skogar i anslutning till sjön. 
Sommargylling och kornknarr uppträder 
sporadiskt.

Tönnersjöheden-Årshultsmyren 
Detta stora våtmarkskomplex ligger i en 
av de mest nederbördsrika regionerna i 
Sverige. Det omfattar 12 300 ha och ligger i 
Hallands och Kronobergs län. Högmossar 
dominerar, några av dem hör till de mest 
värdefulla i landet. Dessutom förekommer 
gölar, kärr, slingrande åar med strandäng-
ar, sumpskogar och skogbevuxna fast-
marksholmar. Torra och fuktiga hedar var 
förr mycket vanliga, idag är de begränsade 
till ett fåtal områden. Floran är rik på arter 
knutna till våtmarker och hedar. Arter 
med sydvästlig utbredning dominerar. 
Myrliljan växer i stora mattor på myrarna, 
dessutom finns här klockljung, granspira, 
ginst, klockgentiana och bergek. Den nor-
malt fjällevande dvärgbjörken uppträder i 
stora bestånd i de västra delarna.  

Fågelfaunan är typisk för de stora my-
rarna i den här delen av landet. Man finner 
trana, ljungpipare, grönbena, storspov 
men även tornfalk. Orren spelar och häck-
ar i ett så stort antal att det knappt över-
träffas någon annanstans i regionen. Om-
rådet är även rikt på andra skogsfåglar. 
Vintertid är kungsörnen en regelbunden 

besökare. Området inrymmer fyra hela 
naturreservat och delar av ett femte. Om-
rådet ingår delvis i nätverket Natura 2000. 

EU:s habitatdirektiv - Natura 2000 

Som medlemsstat i Europeiska Unionen 
ska Sverige följa habitatdirektivet. Enligt 
detta direktiv ska ett sammanhängande 
europeiskt nät av särskilda bevarandeom-
råden inrättas under beteckningen Natura 
2000. Områdena ska bestå av de naturty-
per eller utgöra livsmiljö för de arter som 
är utpekade i bilagorna till direktivet. Ett 
antal naturtyper är våtmarker. I Krono-
bergs län ingår 4900 ha mossar och kärr i 
nätverket Natura 2000. 
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Nationellt delmål 

Senast år 2006 skall skogsbilvägar inte byggas 
över våtmarker med höga natur- eller kultur-
värden eller på annat sätt byggas så att dessa 
våtmarker påverkas negativt.

Regionalt miljömål 

I odlingslandskapet i Kronobergs län ska minst 
250 ha våtmarker och småvatten anläggas 
eller återställas till år 2010.

Regionalt miljömål 

Tillstånd till ny torvtäkt kan lämnas endast på 
myrar som saknar stora natur- och kultur-
miljövärden. Tillstånd till utökad eller fortsatt 
torvtäkt lämnas ej om detta ger negativ på-
verkan på angränsande delar av myren som 
har stora natur- eller kulturmiljövärden

Våtmarker och småvat-
ten i odlingslandskapet 

Småbiotoper i landskapet är viktiga för 
variationen och den biologiska mångfal-
den, inte minst i slättlandskapet. Våtmar-
ker och småvatten är betydelsefulla både 
för den biologiska mångfalden och för att 
minska de negativa effekterna av växtnär-
ingsläckage från jordbruksmark. De fyller 
även andra viktiga funktioner som att 
upprätthålla grundvattennivån och öka 
variationen i landskapet. 

Eftersom en stor del av länets våtmar-
ker redan är utdikade finns det framöver 
behov av att lägga igen redan utförda dik-
ningar för att återställa våtmarker. Ett al-
ternativ till detta är också att skapa helt 
nya viltvatten eller våtmarker. För att de 
ska innebära ett positivt tillskott för det 
vilda växt- och djurlivet bör de inte ha 
branta och enformiga strandlinjer, utan 
vara grunda vattenmiljöer, lämpliga för 
insekter, grodor, fåglar och vattenväxter. 
I vissa fall kan man få statliga bidrag för 
finansieringen. Då ställs krav på utform-
ningen. Hittills har ca 40 våtmarker an-
lagts/återställts i skogsmark med ekono-
miskt stöd från Skogsvårdsstyrelsen (NO-

KÅS) och 24 våtmarker (ca 44 ha) anlagts 
på jordbruksmark med EU-stöd. 

Historiskt sett har våtmarker spelat en 
mycket stor roll som slåttermarker i länet. 
Idag finns några enstaka områden kvar. 
Något större del finns kvar som betesmark 
och då i de flesta fall utmed sjöar och vat-
tendrag. Exempel på sådana betade 
strandängar finns utmed Skatelövsfjorden 
vid Åsnen, Lidhemssjön, Garanshultasjön 
och Helge å mellan Delary och länsgrän-
sen.

Påverkan på våtmarker 

Skogsbilvägar i anslutning till 
våtmarker

Idag undviker man att bygga skogsbilvä-
gar över våtmarker. Om det ändå är nöd-
vändigt görs det utan dikning. Istället läg-
ger man vägskiktet ovanpå våtmarken för 
att minimera påverkan. I Kronobergs län 
sker detta endast på ett fåtal ställen varje 
år. Vid bygge av skogsbilvägar krävs sam-
råd med Skogsvårdsstyrelsen och man 
försöker då att finna alternativa möjlighe-
ter till placering av den nya vägen. I tvek-
samma fall, eller då skyddsvärd natur på-
verkas, kontaktas alltid Länsstyrelsen. 

Torvtäkter 

Antalet tillståndsgivna torvtäkter i länet är 
totalt 30 stycken. Några av dem är dock 
inte påbörjade. På vissa bryts både energi- 
och växttorv. Det finns 10 mossar med 
giltiga energitorvkoncessioner. Den totala 
arealen som avsatts i energitorvkoncessio-
ner uppgår till ca 1400 ha vilket utgör ca 
1,3 procent av länets torvmarksareal. Till 
det kommer att ca 1000 ha av länets areal 

Betad strandäng vid Skatelövsfjorden. Foto: Helene 
Pettersson. 
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utnyttjas för växttorvbrytning vilket utgör 
ytterligare ca 1 procent av torvmarksarea-
len. Sedan 1995 har inga nya torvtäkter 
tillkommit men två har utökats betydligt. 
Den totala brytningen av torv var år 2000 
ca 340 000 m3 och har minskat sedan 1995 
då den uppgick till ca 500 000 m3. Uttaget 
av växttorv har ökat betydligt medan 
brytningen av energitorv har minskat kraf-
tigt. Efterfrågan på växttorv är idag fort-
satt stor och kan komma att öka (figur 4)  

Torvtäkter har negativ påverkan på 
växt- och djurliv, på vattenkemin och på 
landskapsbilden. Dessutom påskyndas 
avrinningen vid hög nederbörd. Det finns 
dock inga belägg för att dräneringsvattnet 
generellt sett är surare än från en opåver-
kad myr, frånsett i inledningsfasen. 

Energitorv 
Produktionen av energitorv var år 2004 
drygt 100 000 m3. Väderförhållanden har 
en mycket betydande roll för mängden 
producerad torv enskilda år. Energitorven 
levereras till fastbränslepannor såväl inom 
som utom länet. En förväntad ökad pro-
duktion kommer sannolikt att medföra fler 
torvtäkter. Detta kan komma i konflikt 
med naturvärden på myrarna. 

Växttorv
Växttorv används som jordersättning i 
trädgårdsbranschen. Det finns 22 täkter 
med täkttillstånd enligt miljöbalken. Pro-
duktionen var 2004 ca 280 000 m3. Den 
största delen exporteras.  

Våtmarkskalkning 
Kalkning av våtmarker har två syften, dels 
att höja pH i avrinnande vatten för att 
motverka försurningen i en närbelägen sjö, 
dels att binda metaller i marken. Kalk-
ningen gör också att den naturliga vegeta-
tionens vitmossor, levermossor och lavar 
dör och ersätts av gräs, halvgräs och 
bladmossor. Kalkningsintresset kan kom-

ma i konflikt med intresset att bevara en 
naturlig flora.

Våtmarkskalkningen i Kronobergs län 
är mycket sparsam i förhållande till andra 
län, särskilt med tanke på de stora våt-
marksarealer som finns. För närvarande 
kalkas 125 våtmarksytor med en total areal 
av 270 ha. I genomsnitt sprids ca 1500 ton 
kalk årligen, dvs. 10 % av all kalk som 
sprids i länet. Den enda typ av våtmark 
som är intressant ur kalkningssynpunkt är 
det odikade utströmningsområdet, vilket 
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Figur 4. Uttag av växttorv och energitorv i Kronobergs län 1995-2004. 

Uttag av växt- och energitorv 



132 – Myllrande våtmarker 

motsvarar en obetydlig andel av all våt-
mark i länet. Dessa områden har ofta stora 
naturvärden.  

Dikning
I länet har nära 30 procent av arealen 
torvmark och våt fastmark dikats någon 
gång. Våtmarkstyper med hög produk-
tionsförmåga för skog, t.ex. sumpskogar 
med översilande grundvatten, är påverka-
de av dikning i högre grad än magrare 
typer, som sumpskogar på torvmark. Ut-
dikning av våtmarker och sumpskogar 
som leder till sjunkande vattennivåer 
minskar variationen i landskapet och den 
biologiska mångfalden.  

Förbud mot markavvattning gäller 
fr.o.m. 1997. Därmed ska i princip ingen 
nydikning av våtmarker ske i länet. Detta 
är ett stort framsteg från naturvårdssyn-
punkt. Framöver kan det finnas behov av 
att lägga igen diken för att återställa vär-
defulla sumpskogsmiljöer. Återskapande 
av sumpskogar har inte skett i någon stör-
re utsträckning. 

Igenväxning
Kvävenedfallet påskyndar beskogning av 
tidigare öppna våtmarker i södra Sverige. 
Det får konsekvenser för både växter och 
djur. Människors upplevelse av landska-
pet påverkas också av förlusten av öppna 
myrmarker. När väl träden har slagit rot 
bidrar de själva till att dränera torven och 
därmed förbättra förutsättningarna för 
vidare beskogning. Dessutom finns ett 
överskott av kväve ackumulerat i jordarna. 

Vissa arter som är knutna till myrmarker 
har under senare årtionden märkbart 
minskat i antal i länet, t.ex. ljungpipare, 
storspov och även orre. Forskning har vi-
sat att både ljungpipare och storspov und-
viker trädbevuxna våtmarker, sannolikt 
för att träden gynnar boplundrande rov-
fåglar. Alltså kan minskningen ha ett sam-
band med igenväxningen.  

Referenser
                                                     
1 Sveriges sumpskogar. Resultat av sumpskogsin-
venteringen 1990-1998. Meddelande 3 1999. 
Skogsstyrelsen. 
2 Aktionsplan för biologisk mångfald och uthålligt 
skogsbruk. Jönköping-Kronoberg. Skogsvårdssty-
relsen 2000. 
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Skogens och skogsmarkens värde för biolo-
gisk produktion skall skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden bevaras samt kul-
turmiljövärden och sociala värden värnas.

R

Levande skogar 

Denna text beskriver situationen före 
stormen i januari 2005. De omfattande 
stormskadorna medför kraftigt ändrade 
förutsättningar för skogsbruket. Det kom-
mer att ta lång tid att kartlägga stormens 
konsekvenser. Det är dock viktigt att ha en 
klar bild av skogens tillstånd före stormen 
som underlag för nya beslut om inriktning 
av såväl skogsbruk som skydd av skogs-
mark.

Länets skogar 
Kronobergs län är ett utpräglat skogslän. 
Hela 658 000 ha, motsvarande 78 % av 
landarealen, (66 % av länets totalareal in-
klusive vatten) består av skogsmark. An-
delen privatägd skogsmark är stor. År 
2003 ägde 14300 enskilda skogsägare 80 % 
av arealen. Den genomsnittliga boniteten, 
8,9 m3sk/ha/år, är hög jämfört med hur 
skogen växer i hela landet, där boniteten 
är 5,3 m3sk/ha/år. Medeltillväxten i länet 
är ca 6,7 m3sk/ha/år. Länet ligger i en 
övergångszon, den s.k. boreonemorala 
zonen, mellan det nordliga barrskogsbältet 

och kontinentens lövfällande skogar. Gra-
nens sydgräns går ungefär i gränsen mel-
lan Skåne och Småland och bokens nord-
gräns går i norra delen av länet. 

Länets virkesförråd är 121 milj. m3sk. 
Granskog dominerar med 57 % av virkes-
förrådet, följt av tall 27 % (figur 1). Störst 
andel tallskog finns i östra delen av länet. 
En relativt hög andel, ca 7% av länets pro-
duktiva skogsmark, består av sumpskogar 
över 2 ha1 vilket beror på att länet är flackt 

och har relativt hög nederbörd. Ädellöv-
skog omfattar arealmässigt ca 1,4 % av den 
produktiva skogsmarken i länet men utgör 
ett inte försumbart inslag på beståndsnivå 
på betydligt större arealer 

Under de senaste 30-35 åren har skogs-
marksarealen ökat med ca 50 000 ha (8 %) i 
länet. Detta har främst skett genom be-
skogning av odlingsmark och utdikade 
våtmarker. Granen dominerar stort, men 
har inte alltid gjort det. På 1920-talet var 

Figur 1. Stormskadad skog efter orkanen Gudrun 2005. Ju mörkare färg, desto mer skador.  
Källa: Skogsstyrelsen. 

Stormskadad skog 
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gran och tall ungefär lika vanligt och ut-
gjorde ca 40 % av virkesförrådet vardera. 
Sedan 1970-talet har dock gran varit det 
dominerande trädslaget i volym. 

Nedanstående siffror är skattningar 
som är gjorda utifrån Riksskogstaxering-
ens provytor. De kan därför variera från år 
till år. Den uppskattade volymen kan an-
vändas för att få en ungefärlig uppfattning 
om hur stora arealer som finns av respek-
tive trädslag. 

Skogsbrukets påverkan 
Skogsbruk bedrivs i länet på huvuddelen 
av all produktiv skogsmark. Den vanligas-
te brukningsmetoden i barrskogar och 
barrblandskogar är hyggesbruk med en 
omloppstid på mellan 70 och 100 år. Rena 
björkskogar har kortare omloppstid, ca 60 
år. Skogsbruk i ädellövskogar bedrivs of-
tast på annat sätt genom flera återkom-

mande åtgärder i kvalitetsdanande syfte. 
I de fall man slutavverkar är naturlig för-
yngring eller plantering under skärmställ-
ning den vanligaste metoden. Varje år an-
mäls ungefär 6000 ha skogsområden för 
slutavverkning. Siffran varierar något från 
år till år. Ungefär 4000 ha av dessa plante-
ras. Naturlig föryngring har ökat de senas-
te åren och i dag sker naturlig föryngring 
på närmare 2000 ha årligen. Markbered-
ning görs på ungefär 2/3 av all slutav-
verkningsareal.

Röjningsarealerna låg under 1980-talet 
på nivån 13 000 ha årligen. Efter en ned-
gång i röjningsarealerna under 90-talet är 
de nu uppe i nästan 10 000 ha per år. Sättet 
att röja har också förändrats med en ökad 
ståndortsanpassning och kvarlämnande av 
mer löv. 

Skogsbruk kan innebära kraftiga in-
grepp som påverkar ekosystemet. Männi-
skan förändrar också skogsmiljön genom 
att begränsa störningar som t.ex. skogs-
brand, översvämning och insektsangrepp. 
Detta sker antingen förebyggande eller 

Foto: Rottne Industrier AB 
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Figur 2. Fördelning av trädslag, andel av virkesförrådet i Kronobergs län år 1998-2002. 
Källa: Riksskogstaxeringen. 
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genom att man ”städar undan” efteråt.
Överlevnaden för växter och djur som i ett
naturlandskap blivit beroende av dessa
fenomen kan då hotas. Sett från många 
hotade arters synvinkel är bristen stor på 
gamla träd, grova träd, senvuxna träd, död 
ved, lövträd och lövskog. Utdikning, kvä-
venedfall och styrning mot likåldrig skog 
med bara ett trädslag har också lett till att 
mångfalden i skogen har utarmats.  

ArtDatabanken har till uppgift att kart-
lägga vilka arter som är hotade. De upp-
rättar rödlistor över arter som är utsatta 
för olika grader och typer av hot. För det 
stora flertalet av landets rödlistade arter är 
hotbilden kopplad till storskaliga mänskli-
ga aktiviteter, i första hand effekter av 
skogs- och jordbruk. I Kronobergs län fö-
rekommer 134 hotade arter i skogen  
(tabell 1). De är alltså beroende av på vil-
ket sätt skogen sköts. Av de rödlistade 
skogslevande arterna i Sverige uppträder 
75 % på lövträd medan 40 % finns på barr-
träd. Drygt 50 % är beroende av död ved. 
Hotade arter av kryptogamer, dvs. mossor, 
svampar och lavar, är framför allt beroen-
de av miljöer med lång skoglig kontinuitet. 

Särskilt värdefulla eller 
hotade skogstyper i  
länet
Artrikedomen varierar naturligt mellan 
olika skogstyper. Arters och ekosystems 
känslighet för påverkan av skogsbruk va-
rierar också. Vissa arter kan utan problem 
leva vidare i livskraftiga bestånd eller till 
och med öka vid normalt skogsbruk me-
dan det för andra arter fordras att hela 
bestånd skyddas för att arterna inte ska 
hotas av utrotning. Vissa skogsekosystem 
och dess arter är idag hotade för att area-
len av skogstypen har minskat radikalt. 
Mänsklig verksamhet har på olika sätt 
omvandlat skogen till något annat för att 
vinna odlingsmark eller öka skogsproduk-
tionen, främst genom uppodling, utdik-
ning eller plantering. 

Nyckelbiotoper
Skogsvårdsstyrelsen har under 1990-talet 
utfört en inventering av så kallade nyckel-
biotoper. Det är skogsområden där ovanli-
ga eller hotade växt- eller djurarter 
förekommer eller kan förväntas före-
komma. Inventeringen har bidragit med 
mycket ny kunskap om värdefulla skogs-
miljöer.  I länet har man genom ordinarie 
och fördjupad nyckelbiotopsinventering 
hittat 2204 nyckelbiotoper (tabell 2). Deras 
sammanlagda areal är 5241 ha, vilket 
motsvarar ca 1% av den privata 
skogsmarksarealen. Dessutom har man 
hittat 3422 naturvärdesobjekt (områden 
med högre naturvärde än normal skogs-
mark) med en total areal på 9 063 ha. Alla 
nyckelbiotoper har inte hittats. 

Efter den ordinarie nyckelbiotops-
inventeringen, som gjordes 1993-1998,
gjordes en kontrollinventering fält-
säsongen år 2000. 

Antal Summa
ha

Medelareal 
ha

Alvesta 227 578,5 2,55 
Lessebo 109 513,3 4,71 
Ljungby 390 884,6 2,27 
Markaryd 125 216,7 1,73 
Tingsryd 423 1079,3 2,55 
Uppvidinge 238 666,2 2,80 
Växjö 404 693,2 1,72 
Älmhult 288 615,2 2,14 
Summa 2204 5247 

Tabell 2. Nyckelbiotoper i Kronobergs län, antal, 
total areal och medelareal per kommun.

Tabell 1: Antal rödlistade arter knutna till
skogslandskapet i Sverige och Kronobers län
(källa: Rödlistan 2000, ArtDatabanken).

Organismgrupp Antal hotade arter
 Sverige Kronoberg
Kärlväxter 48 4 
Mossor 45 5 
Svampar 221 14 
Lavar 120 23 
Däggdjur 10 3 
Fåglar 18 7 
Grod- & kräldjur 4 2 
Steklar 20 1 
Fjärilar 59 2 
Tvåvingar 52 8 
Skalbaggar 300 60 
Halvvingar 12 2 
Hopprätvingar 1 0 
Sländor 3 0 
Mångfotingar 2 0 
Spindeldjur 11 3
Kräftdjur 1 0
Blötdjur 7 3 
Summa 934 134 
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Regionala miljömål 

Arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 
10% till år 2010.  
År 1998 fanns det 25 000 ha äldre lövrik skog. 

Arealen mark föryngrad med lövskog skall öka.

Den visade att för södra Sverige var bara 
29 % av kontrollinventeringens nyckelbio-
toper registrerade som nyckelbiotoper 
eller naturvärden vid den ordinarie inven-
teringen. Efter kontrollinventeringen har 
ytterligare nyckelbiotoper och naturvär-
den hittats genom fortsatt nyckelbiotops-
inventering.

Vissa nyckelbiotoper bör lämnas orörda 
medan andra typer av biotoper kräver en 
aktiv vård och skötsel, framför allt på 
igenväxande inägomark. Ofta behövs ock-
så en skydds- och förstärkningszon kring 
nyckelbiotoperna som idag har avgränsats 
strikt efter värdekärnorna. 

I en inventering av statliga skogar2, med 
naturvärden som motiverar bildande av 
naturreservat, hittade man i Kronobergs 
län 22 områden på sammanlagt ca 3500 ha 
skogsmark. Naturvårdsverket menar att 
dessa områden bör vara skyddade som 
naturreservat senast 2010. Förhandlingar 
pågår för elva av områdena (hösten 2005) 

Lövskog  

Björken är det vanligaste lövträdet och 
förekommer både i rena bestånd och som 
inblandning i barrskog och andra lövsko-
gar. Rena lövskogsbestånd finns vid 
många sjöar, i närheten av bykärnorna och 
i fuktiga-våta miljöer. Ädellövskogen är 

framför allt koncentrerad omkring de stora 
sjöarna Bolmen, Möckeln, Åsnen, Mien 
och Helgasjön. Stor lövandel finns också i 
Lagadalen från Flåren och Vidöstern (fi-
gur 3). 

Enligt Riksskogstaxeringens data hade 
vi i Jönköping-Kronoberg äldre lövrik 
skog på ca 4,5 % av skogsmarksarealen år 
1998. Eftersom det är år 1998 som är start-
året för de skogliga miljömålen innebär det 
att vi år 2010 ska ha närmare 5 % av 

skogsmarken täckt med äldre lövrik skog 
för att en ökning med 10 % ska uppnås. 

För att i framtiden få mer lövskog och 
lövrik skog är föryngringen central. Det 
finns ett stort intresse hos många mark-
ägare att satsa på löv. Genom att självför-
yngring under det senaste decenniet till-
lämpats i högre grad vid föryngring på 
blöta marker har andelen björk ökat i den-
na åldersklass. Det är däremot osäkert om 
någon ökning av andelen löv totalt sett har 

Figur 3. Lövträd i Kronobergs län. Lövträdsförekomsten är högst runt de större sjöarna. 
Källa: Skogsstyrelsen.

Lövträdsförekomst i Kronobergs län 
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skett eftersom betestrycket från älg och 
rådjur har varit mycket högt under 1990-
talet. Enda sättet att skapa ny ädellövskog 
har nu varit att hägna in beståndet vilket 
är arbetskrävande och dyrt. Huvuddelen 
av de bidrag Skogsvårdsstyrelsen ger ut 
för nyanläggning av ädellövskog går till 

föryngring av befintliga ädellövskogar och 
i mycket liten del till nyanläggning. 

Ädellövskog
Lövskogarna i södra Sverige hör till ett 
större bälte av lövskogar som ursprungli-
gen täckt större delen av centraleuropa. 

Idag återstår endast mellan 0,2 – 2 % av 
arealen som naturlig skog3.

Särskilt runt Åsnen finns rester av de 
förr så vidsträckta, mäktiga ädellövsko-
garna i form av bokskogarna vid Torne, 
Bjurkärr, Agnäs m.m. Söder om sjön, nere 
vid gränsen mot Blekinge ligger också na-
turreservatet Siggaboda där gran och bok 
möts naturligt. I Siggaboda har det funnits 
skog i minst 2800 år, och det finns gott om 
död ved i olika stadier av nedbrytning. 
Det har gjort att många insekter, mossor 
och lavar som kräver en lång skoglig kon-
tinuitet kan finnas där. 

Exploatering och intensiv markan-
vändning har inte varit lika utbredd i Sve-
rige som på kontinenten. Av denna anled-
ning finns större andel lövskogar med na-
turliga drag och odlingslandskap med 
grova lövträd kvar. Sveriges lövskogar är 
inte heller lika påverkade av luftförore-
ningar.

Sammantaget finns relativt stor andel 
av det ursprungliga växt- och djurlivet 
kvar här. Ca 90 % av de rödlistade arterna 
i Sverige kan påträffas i södra delen av 
landet, de flesta i lövskogar av olika slag. 
Detta ger lövskogarna en särställning i 
bevarandet av biologisk mångfald. 

I länet har vi några typer av skogsmil-
jöer som i internationellt sammanhang har 
uppmärksammats som särskilt värdefulla 
för biologisk mångfald. Det är i huvudsak 
miljöer med ädellöv, främst hedbokskogar, 
betesmarker med grova ekar och småska-
liga mosaiklandskap av lövskog och träd- 
och buskbevuxna gräsmarker. 

I området runt Möckeln, med den lätt-
vittrade bergarten diabas, finns stora om-
råden med rika lövskogar och blandsko-

I Siggaboda finns ved i olika stadier av nedbrytning. Foto: Jonas Hedin. 



Levande skogar - 141 

Regionalt miljömål 

Arealen gammal skog skall öka med minst 
5 % till år 2010.  
År 1998 var arealen gammal skog 12 000 ha.

gar. Där växer avenbok med sitt nordligas-
te bestånd i Sverige och där finns ek- och 
bokskogar med rik flora och fauna. Natur-
reservaten Taxås och Kronan, där skogar-
na domineras av ädellöv, är mycket artrika 
med såväl lind, avenbok, alm, ek och bok. 
Där förekommer näringskrävande arter, 
t.ex. blåsippa, nunneört och vårlök. Många 
insekter trivs där eftersom det finns gott 
om gamla träd och död ved i området och 
det finns också gott om lunglav. 

Svartfläckad rödrock lever i rödmurkna 
fuktiga lågor i strandskogens bitvis över-
svämmade zon bl.a. i Taxås. Den trubb-
tandade lövknäpparen finns sällsynt i 
gamla ihåliga träd med fågelbon (främst i 
bok vid Möckeln) t.ex. i Djäknabygd. 
I Kronan lever ädelguldbaggen i hålträd. 
Arten är beroende av blommande buskar.  

Gammal skog 

Riktig urskog är skog som aldrig har på-
verkats av människan och någon sådan 
skog finns inte i länet. Vi har dock en del 
naturskog eller urskogsliknande skog som 
i stor utsträckning har samma egenskaper 
som urskogen. I dessa skogar är skogen 
bara lite påverkad av människan, den är 
naturligt föryngrad och träden är av olika 
trädslag och ålder. Några träd är rejält 
gamla. Det finns relativt mycket död ved, 

både stående och liggande i olika stadier 
av nedbrytning. Unga träd förekommer 
vanligtvis i luckor där gamla träd dött. 
I dessa skogar har ofta branden spelat en 
viktig roll.  

I gammal skog förekommer ofta växter 
och djur som är anpassade till naturskogar 
utan större ingrepp. I en naturskog kan 
t.ex. ek och tall bli mer än 500 år gamla, 
gran, bok och björk blir inte riktigt lika 
gamla. Urskogsartad skog finns i bl.a. i 
Uppvidinge där ett nätverk av urskogs-
områden är skyddade eller ska skyddas. 
Genom att skydda liknande områden som 
ligger relativt nära varandra kan arter 
knutna till sådana biotoper erbjudas bättre 
möjligheter att överleva långsiktigt. 

Arter som trivs i urskogsliknande sko-
gar återfinns t.ex. i Skårtaryd i Växjö 
kommun, där orre, tjäder, garnlav, gam-
melgranlav, talltagel m.m. finns. I Vitthults 
urskog i Uppvidinge kommun finns också 
vedsvampar och lavar. På Marsholm finns 
svartoxen som lever i gamla rödmurkna 
grova lågor i naturskog. 

Det är ont om gammal skog i Krono-
bergs län. Definitionen för gammal skog är 
i södra Sverige skog äldre än 120 år. Enligt 
Riksskogstaxeringen4 är idag endast fem 
procent av skogsmarken bevuxen med 
skog över 100 år. 3,9 % av länets skogar är 
100-120 år, 0,8 % 120-140 år och 0,3 % är 
äldre än 140 år. I hela landet är i genom-
snitt 6 % av skogen över 100 år. För att 
målet ska kunna nås till år 2010 är det 
mycket viktigt att frivilligt avsatta arealer 
inte avverkas. 

På 1980-talet genomfördes en nationell 
urskogsinventering. I länet utpekades då 

35 objekt, av vilka 26 nu har formellt 
skydd.

Sumpskog
Gransumpskogar växer långsammare än 
skog på fastmark. De har genom tiderna 
därför ofta utsatts för utdikning vilket le-
der till att förutsättningarna för sumpsko-
gens typiska arter försvinner. En stor del 
av länets sumpskogar har under de senas-
te hundra åren kommit upp på tidigare 
kala myrar eller fuktiga slåtter- och betes-
marker. De största naturvärdena finns ofta 
i sumpskog med lång kontinuitet. Skogs-
vårdsstyrelsen har utfört en sumpskogsin-
ventering. Mer än 6000 sumpskogar på en 
total areal av 71 700 ha har identifierats. 

Länsstyrelsen har inventerat och värde-
rat naturvärdena i alsumpskogar i norra 
delarna av Alvesta och Växjö kommuner.5

Saffranstickan är en akut hotad rödlistad art. Här
växer den på ek. Foto: Jonas Hedin. 



142 – Levande skogar 

Regionalt miljömål 

År 2010 finns i Kronobergs län totalt 48 000 
hektar skyddsvärd skogsmark som är undan-
tagen från skogsproduktion. Med undantagen 
från skogsproduktion menas att åtgärder i 
dessa skogar enbart görs för att bevara eller 
förstärka den biologiska mångfalden. 
Den areal produktiv skogsmark som är un-
dantagen år 2010 utgörs av: 

- 26 000 ha som frivilligt skyddat  
- 19 000 ha som naturreservat  
- 2 000 ha som naturvårdsavtal 
- 1 000 ha som biotopskydd 

I denna del av länet finns ett stort antal 
mycket värdefulla områden med alsump-
skog. I inventeringen beskrivs 71 områden 
som totalt omfattar 245 ha. 

Förbud mot markavvattning gäller 
fr.o.m. 1997. Därmed ska ingen nydikning 
av sumpskogar m.m. ske för skogsbruks-
ändamål. Framöver kan det finnas behov 
av att lägga igen diken för att återställa 
värdefulla sumpskogsmiljöer. Se vidare 
under ”Myllrande våtmarker”. 

Skydd och hänsyn i 
skogsbruket 
För att långsiktigt bevara alla arter, såsom 
Sverige åtagit sig vid undertecknandet av 
Rio-konventionen 1992, fordras det att det 
inte bedrivs något skogsbruk alls i vissa 
skogar, eller att skogsbruket anpassas ge-
nom förstärkt naturhänsyn. I Sverige sker 

detta dels genom att vissa områden un-
dantas långsiktigt från skogsproduktion 
dels genom generell hänsyn då olika grad 
av naturhänsyn tas vid alla skogliga åt-
gärder.

Det krävs både statliga skydd och att 
enskilda markägare frivilligt avsätter 
skyddsvärd skogsmark för att målet om 
skyddad skog ska nås. Målet är att år 2010 
ska totalt 48 000 hektar produktiv skogs-
mark var undantaget från skogsproduk-
tion i Kronobergs län. Med undantaget 
från skogsproduktion menas att åtgärder i 
dessa skogar enbart görs för att bevara 
eller förstärka den biologiska mångfalden. 
Av denna areal ska 26 000 ha vara frivilligt 
skyddad utan statlig eller kommunal er-
sättning. Det är till den absolut största de-
len de arealer som skogsägarna frivilligt 
avstår i samband med certifiering och grö-
na skogsbruksplaner. 

Långsiktigt skydd 

Områdesskydd och naturvårdsavtal 
Av länets naturreservat utgörs idag ca 
5000 ha av skogsmark (ca 30 % av all mark 
inom naturreservaten). Biotopskyddsom-
råden utgör 336 ha och naturvårdsavtal 
finns för 419 ha. Sammantaget är idag un-
gefär 0,9 % av den produktiva skogs-
marksarealen skyddad genom områdes-
skydd eller naturvårdsavtal. 

Forskare gjorde 1997, på uppdrag av 
Miljövårdsberedningen, en s.k. bristanalys 
och beräknade hur stor areal skyddad 
skog av olika skogstyper som är nog för att 
långsiktigt bevara den biologiska mång-
falden i Sveriges skogar. Resultatet visade 

att 12 % av skogsmarken i den hemiborea-
la regionen (i vilken Kronobergs län ingår) 
inom 40 år bör ha som huvudsyfte att 
långsiktigt bevara den biologiska mång-
falden. Dessutom måste ett aktivt återska-
pande av skogliga livsmiljöer påbörjas i en 
gradvis ökande omfattning. En regional 
strategi för vilka skogstyper och trakter 
som särskilt ska prioriteras i myndigheter-
nas arbete fram till 2010 är under utform-
ning och ska färdigställas under 2005. 

Frivilliga avsättningar - certifiering 
Syftet med att miljöcertifiera skog är att ge 
slutkonsumenterna en garanti för att pro-
dukterna har kommit till på ett ekologiskt 
(liksom socialt och ekonomiskt) godtag-
bart sätt. För att bli certifierad fordras 
bland mycket annat att markägaren avsät-
ter minst 5 % av skogsmarken helt för na-
turvårdsändamål. Detta blir framöver ett 
viktigt bidrag till den totala arealen skyd-

Bokskog i Djäknabygd i Älmhults kommun.
Foto: Elisabet Ardö. 
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Regionalt miljömål 

Mängden hård död ved skall öka med minst 
40 % till år 2010. Det innebär att det i ge-
nomsnitt skall finnas mer än tre skogskubik-
meter hård död ved per hektar.

Regionalt miljömål 

Antalet grova träd skall öka till år 2010. 

dad skog. För att de frivilligt avsatta area-
lerna ska bli av betydelse är det viktigt att 
de områden som avsätts så långt möjligt 
representerar de olika skogstyper som 
behöver bevaras. Vid urvalet av frivilligt 
avsatta arealer ska man prioritera områ-
den av hög betydelse för den biologiska 
mångfalden. Nyckelbiotoper väljs ut i för-
sta hand. 

Arbetet med att miljöcertifiera skog har 
tagit ordentlig fart. Idag är ca 15 miljoner 
ha i landet certifierade med FSC (11 miljo-
ner) eller PEFC (4 miljoner).  I Kronobergs 
län uppskattas idag upp emot 14 000 ha 
vara frivilligt avsatta genom FSC och 
PEFC6.

Generell naturhänsyn 
Den naturhänsyn man generellt tar i alla 
bestånd vid alla typer av skogliga åtgärder 
kallas generell naturhänsyn. Vid föryng-
ringsavverkning, gallring och röjning kan 
det handla om att t.ex. bevara död ved, 
gamla träd, hålträd eller lämna vissa 
mindre biotoper orörda. 

Hård död ved  

Många mossor, svampar, lavar och insek-
ter är beroende av död ved för sin långsik-
tiga överlevnad. Olika arter är beroende av 
ved som har brutits ner mer eller mindre 
långt. I en av skogsbruk opåverkad natur-
skog bedömer man att det kan finnas 20 
till 140 m3 död ved per hektar. Det är tro-
ligt att skogsbiotoper med 20 m3 dör ved är 
en bra miljö för de flesta vedlevande orga-
nismer.7 Kunskapen hos markägare och 
entreprenörer om den döda vedens bety-
delse för växt- och djurlivet har ökat. 
Rädslan för insektsangrepp begränsar 
dock viljan att lämna t.ex. vindfälld gran 
för naturvårdsändamål. Mängden hård 
död ved i skogen ökar långsamt (figur 2). 
Efter stormen i januari 2005 är det möjligt 
att det blir en kraftig ökning av mängden 
hård död ved.

Grova träd 

Riktigt grova träd, särskilt av lövträd, har 
visats sig hysa särskilt många hotade arter 
av växter och djur. Det beror bland annat 
på att de ofta med ökande ålder innehåller 
ihåligheter eller blir helt ihåliga vilket ger 
lämpliga livsmiljöer. Många av arterna har 
svårt att sprida sig, och påverkas när av-
ståndet mellan jätteträden i vårt brukade 
landskap ökar. Kulturlandskapet innehål-
ler större koncentrationer av gamla och 
artrika träd än vad som i normalfallet går 
att finna i skogsmarken. De finns främst i 
gårdsmiljöer, alléer, parker och kyrkogår-
dar. Information och rådgivning samt an-
passade skötselåtgärder i kombination 
med vissa typer av områdesskydd är vik-
tiga åtgärder för att tillvarata natur- och 
kulturvärden i dessa människonära och 
öppna miljöer. 

Forn- och kulturläm-
ningar i skogsmark 
Den första fornminnesinventeringen i Kro-
nobergs län genomfördes på 1950-talet. 
Ominventering och nyinventering av forn- 
och kulturlämningar genomfördes åren 
1993-2002. Vid den första inventeringen 
prioriterades gravar, gravfält m.m. nära 
bebyggelse. Vid den andra inventeringen 
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Figur 4. Hård död ved, m3/ha. Kronobergs län. 
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Nationellt delmål 

Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att 
fornlämningar inte skadas och så att skador 
på övriga kända värdefulla kulturlämningar är 
försumbara senast år 2010. 

prioriterade Riksantikvarieämbetet forn-
lämningar i skogsmark, och i synnerhet så 
kallade röjningsröseområden. Man fann 
många nya forn- och kulturlämningar och 
den sammanlagda fornlämningsarealen 
ökade uppskattningsvis hundrafalt. Mel-
lan 5 och 10 % av länets nuvarande skogs-
mark har varit odlad under någon del 
under perioden äldre bronsålder - me-
deltid.

Inom röjningsröseområdena finns gra-
var, skålgropar, och ibland hålvägar. Ar-

keologiska undersökningar inom röjnings-
röseområden har visat att samtida boplat-
ser förekommer i gravarnas närhet. Man 
kan säga att röjningsrösen och gravar till-
sammans utgör de nu synliga delarna av 
äldre, sedan länge övergivna bosättningar. 
Dessa områden är genom sin utbredning, 
sin koppling till andra synliga och dolda 
fornlämningar och sitt välbevarade till-
stånd, unika i världen. Vi har ett ansvar att 
förvalta detta nordeuropeiska kulturarv 
som till största delen är utplånat utom på 
det sydsvenska höglandet. 

Normalt sett innebär en växande skog 
och ett varsamt skogsbruk inget hot mot 
röjningsröseområdena. Däremot riskerar 
små och otydliga fornlämningar att skadas 
i samband med föryngringsåtgärder, t.ex. 
om fornlämningar inte markeras med 
stakkäppar eller band inför avverkning 
och markberedning. Riksantikvarieämbe-
tet har efter en studie i tre län påvisat att 
en stor del av fornlämningarna skadas vid 
markberedning. Fornlämningar får enligt 
lag inte skadas. Målet är att skadorna på 
övriga kulturlämningar är försumbara år 
2010. I Kronobergs län tillåts ingen mark-
beredning i fornlämningar, utom i röj-
ningsröseområden där skonsam, ytlig 
fläckmarkberedning tillåts.

Försurning och över-
gödning
Kvävenedfallet från luft är mycket högt i 
sydvästra Sverige, däribland i vårt län. 
Detta påskyndar igenväxning av magra 
och halvöppna skogstyper som hedtall-

skogar och sumpskogar. Gödslingseffek-
ten bidrar till att gran gynnas framför tall. 
Blåbär och lingon missgynnas troligtvis 
också i förhållande till gräs t.ex. kruståtel. 
Detta får konsekvenser för många djur, 
bl.a. insekter och skogshöns. Även om 
kvävenedfallet skulle upphöra idag kvar-
står effekten eftersom det finns ett över-
skott av kväve ackumulerat i marken. 
Däremot har det inte kunnat visas att kvä-
venedfallet med påföljande försurning och 
utlakning av jorden hämmar eller hotar 
skogsproduktionen. Läs mer om försur-
ning i kapitlet ”Bara naturlig försurning” 
och övergödning i ”Ingen övergödning”. 

Referenser
                                                     
1 Sumpskogsinventeringen 
2 Skyddsvärda statliga skogar och urskogsartade 
skogar. Rapport 5339. Naturvårdsverket 2004. 
3 Hanna m.fl. 1995. 
4 (Skogsstatistisk årsbok 2004) 
5 Alsumpskogar i norra delarna av Alvesta och 
Växjö kommuner. Meddelande 2000:01. Länssty-
relsen Kronobergs län. 
6 Frivilliga avsättningar i Kronobergs län år 2004. 
Skogsvårdsstyrelsen. 
7 Död ved i levande skogar. Vilket mål bör vi sträva 
efter. de Jong och Almstedt (red.). Centrum för 
biologisk mångfald. 2004. 

Den mäktiga linden har tidigare hamlats. Den växer
i det blivande naturreservatet Ramsåshuvud på en
udde i Möckeln. Foto: Elisabet Ardö. 
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens 
värde för biologisk produktion och livsme-
delsproduktion skyddas samtidigt som den 
biologiska mångfalden och kulturmiljövärde-
na bevaras och stärks.

Ett rikt odlings-
landskap 

Miljötillståndet i Krono-
bergs län 

Bakgrund
Kronobergs län upptar 2,1 % av Sveriges 
yta och 2,3 % av landets jordbruksareal. 
Ungefär 9 % av länets totala areal består av 
jordbruksmark, medan 66 % utgörs av 
skogsmark. Sammanhängande områden 
med åkermark finns i de centrala delarna 
av länet i anslutning till sjöarna Åsnen, 
Salen och Helgasjön samt i Lagans och 
Prästebodaåns dalgångar. I övrigt är jord-
bruksmarken spridd i länets skogsdomi-
nerade delar. Dominerande jordarter är 
sandiga och moiga, ofta stenbundna mo-
räner. Inom de egentliga jordbruks-
områdena i länet är moränen ofta över-

lagrad av sedimentära jordarter som sand, 
mo eller mjäla. Särskilt i söder och väster 
finns också betydande inslag av organo-
gena jordar. 

Det öppna landskapets struktur, där 
gården med sina inägor av åker och äng 
omges av skogsbetesmarker med löv och 
barr, har under 1900-talet utsatts för kraf-
tiga förändringar. Tidigare ogödslade äng-
ar och naturbetesmarker har gödslats, 
ängar har blivit betesmark, småbiotoper 
har rationaliserats bort och jordbruksmark 
har överförts till skogsmark. Föränd-
ringarna utgör ett hot mot de många växt- 
och djurarter som är anpassade till dessa 
miljöer. För det långsiktiga bevarandet av 
ett rikt odlingslandskap krävs insatser för 
en ekonomiskt och socialt hållbar lands-
bygdsutveckling. Det innebär också fort-
satt utveckling av rationella stallbygg-
nader och moderna metoder anpassade till 
att bevara odlingslandskapets natur- och 
kulturvärden. 

Idag är mjölk- och nötköttsproduktion den 
helt dominerande driftsinriktningen. Växt-
odlingen är inriktad på grovfoderpro-
duktion med en omfattande odling av slåt-
ter- och betesvallar. Merparten av företa-
gen odlar också fodersäd. Slåtter- och be-
tesvallarna tenderar att uppta en allt större 
andel av åkerarealen. Antalet hel-
tidsföretag, som ofta har mjölkproduktion, 
minskar. Deras djur håller hela bygder 
öppna samtidigt som deras maskiner nytt-
jas av kringboende deltidsjordbrukare. 
Nedläggning av ett heltidsföretag kan där-
för få konsekvenser för en hel trakt. 

Företagsstatistik 
Antalet jordbruksföretag har minskat med 
43 % de senaste 20 åren och var 2003 till ca 
2 400 st. Företagen hyste då i medeltal 
21 ha åker och endast ca 500 företag dispo-
nerade mer än 30 ha åker. En fjärdedel av 
företagen karakteriseras som småbruk, vil-
ket är en minskning. Jordbruksföretagen 
tenderar alltså att bli färre men större. 

Betande djur  
För att betesmarkerna ska kunna hävdas 
krävs betande djur. Antalet djur har mins-
kat de senaste 15-20 åren (tabell 1). Gläd-
jande nog har minskningen nu stagnerat 
och en svag ökning från 2000 och framåt 
kan till och med skönjas. Den långsiktiga 
minskningen av antalet mjölkkor har i viss 
mån kompenserats genom att antalet kor 
för uppfödning av kalvar ökat. Förändring 
av produktionsinriktningen på detta sätt 
är dock oroande och kan på sikt vara ett 
steg mot nedläggning. Förhoppningsvis 
har vi sett ett trendbrott. Fåren verkar öka 
i antal, vilket kan bero på ett ökat intresse 

På många ställen planteras åkrar, ängar och 
även tomter med gran. Foto: Robert Simonsson.
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för att hålla landskapet öppet. Får kräver 
inte så stora investeringar i byggnader och 
fungerar därför även för små del-
tidsföretag. 

Utöver de djur som redovisas i tabell 1 
tillkommer ett antal fjäderfä fördelade på 
ett fåtal gårdar i länet och det ökande anta-
let hästar. I länet finns enligt en undersök-
ning från 2004 (SCB) ca 7 700 hästar förde-
lat på 2 300 hästhållare. Antalet hästföre-
tag tenderar dock att öka och hästen för-
väntas få en mer betydande roll som be-
tesdjur i framtiden. 

Antalet djur minskar i skogsbygderna 
medan det ökar i mellanbygderna. Djuren 
koncentreras till platser med stora lant-
bruk. I skogsbygderna minskar mjölk-
produktionen och generationsskiftena ute-
blir ofta. Områden med höga natur- och 
kulturvärden är framförallt belägna i lä-
nets skogsbygder. Utan ett aktivt jordbruk 
kommer det bli svårt att bevara dessa vär-
den.

Markanvändning
I det gamla odlingslandskapet låg åker och 
äng närmast gården, med betesmarkerna 
”skogsbetet” där utanför. Den ålderdom-
liga markanvändningen utnyttjade varje 
bit av marken, vilket gjorde att åkrarna var 
små och flikiga. Odlingsrösen var vanliga. 
Eftersom varje bit mark utnyttjades efter 
sina förutsättningar skapades många möj-
ligheter för en rik biologisk mångfald. 

Äng är åkers moder 
Det var åkern som gav säd och rotfrukter 
åt människorna och på ängen tog man 
djurens vinterfoder i form av löv och hö. 

Företagsdata 1985 1990 1995 2000 2004
Antal jordbruksföretag 4 169 3 590 3 142 2 745 2379* 
Medelareal åker per företag (ha) 14 16 18 19 21 
Andel småbruk < 400 tim mar/år 
(%) 

32 36 37 33 25* 

Ägoslagsfördelning      
Åkermark (ha) 59 200 56 300 55 400 51 600 50 300 
Betesmark (ha) 16 800 16 000 20 700 21 000 24300 

Grödfördelning      
Spannmål (% av åkerarealen)   38 31 26 27 23 
Vall (% av åkerarealen) 55 60 68 64 70 
Övrigt (% av åkerarealen)   7 9 6 9 7 

Djurhållning
Mjölkkor (antal djur) 24 300 21 500 17 100 15 800 15 800 
Am- och dikor (antal djur)   4 100 4 700 7 400 8 100 8700 
Ungnöt > 1 år (antal djur)   25 700 23 000 24 400 26 000 24800 
Kalvar < 1år     22700 
Får: tackor & baggar (antal djur) 7 000 5 800 5 300 6 300 7000 
Totalt antal får     14546 
Suggor (antal djur) 5 200 4 200 3 400 2 100 2 150 
Totalt antal svin     16500 

Tabell 1. Nyckeltal för jordbruksföretag med mer än 2 ha åker. Källa SCB samt Sveriges officiella statistik
(Jordbruksverket) 
Den ökning som syns i arealen betesmark 1995 beror på att f.d. åker överförts till betesmark. Siffran kan
också förklaras av EU-inträdet 1995 viket utgjorde ett incitament för brukaren att registrera betesmarker
och inte bara åker. Ökningen verkar dock ha fortsatt vilket till del kan bero på de stora rådgivningsinsat-
ser som genomförts från 1996 och framåt. 
* Uppgiften är från 2003. 
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Regionalt miljömål 

Länets åker- och betesmarksareal skall bibe-
hållas i åtminstone dagens utsträckning så att 
den år 2010 omfattar 30 000 ha i skogsbygd 
och 42 000 ha i mellanbygd.

Där fick djuren gå på bete först efter slåt-
tern. Hur många djur man kunde hålla 
berodde på hur stor areal ängsmark man 
hade. Tillgången till gödsel från djuren 
avgjorde i sin tur hur stor areal åker man 
kunde bruka.

Utmarken användes till skogsbete för dju-
ren vår och sommar och från skogen tog 
man det timmer som behövdes för att 
bygga hus, ved för att elda och för att 
framställa kol och tjära. 

Idag kvarstår endast fragment av det od-
lingslandskap som en gång var domi-
nerande i stora delar av länet.  

Slåtterängens blomprakt och artrike-
dom finns kvar där markerna sköts på 
gammalt sätt. I betesmarkerna dominerar 
gräsen och antalet arter är mindre än i de 
hävdade slåtterängarna. Det beror på att 
många arter inte tål djurens tramp och 
betning.

Åker och betesmarker 

Länets åker- och betesmarker uppgår till 
ca 74 000 ha (2004). Det är 2 000 ha mindre 
än vad som registrerades år 1985 men in-
nebär en viss ökning från år 2000 (tabell 1, 
figur 1). Att arealen ökat något de senaste 
åren kan i viss mån bero på bättre stati-
stikunderlag samt att fler väljer att söka 
EU-ersättning. Arealen åker- och betes-
mark uppskattas idag i huvudsak utifrån 
EU-ansökningar.0
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Figur 1. Arealer åker- och betesmark i Kronobergs län från 1985 till 2004. 
Den ökning som syns i arealen betesmark 1995 beror på att f.d. åker överförts till betesmark.
Siffran kan också förklaras av EU-inträdet 1995 vilket utgjorde ett incitament för brukaren att
registrera betesmarker och inte bara åker.

ha Areal åker- och betesmark 1985-2004
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Regionalt miljömål 

Länets slåtterängsareal som sköts och om-
fattas av EU-ersättningen för marker med 
höga natur- och kulturhistoriska värden 
(tilläggsersättning) eller motsvarande skall 
öka så att den år 2010 uppgör till 400 ha 
varav minst 200 ha på torr till frisk mark 
(hårdvall)
Samtliga ängs- och hagmarker som ingår i 
Natura 2000 skall vara skötta år 2010.

Slåtterängar

Slåtterängarna var livsviktiga för hus-
hållningen i äldre tider genom att de gav 
vinterfoder åt kreaturen. Fram till dess 
vallodlingen infördes under 1800-talet, 
upptog slåtterängarna mycket större areal 

än åkern i Sverige. Ängarna är alltså inte 
bara betydelsefulla för sin skönhet och 
flora, de är också kulturminnen av finaste 
slag.

I många av ängarna finns hamlade träd. 
Lövtäkten hade stor betydelse för att få 
vinterfoder till djuren och för att ängarna 
skulle hållas ljusa och öppna. De hamlade 
träden är idag mycket gamla och ihåliga 
och hyser olika arter av både lavar och 
insekter.

Flera av länets naturreservat innehåller 
vackra slåtterängar. En av dessa finns på 
Höö där det äldre odlingslandskapet beva-
ras. Slåtterängarna där är mycket bloms-
terrika. Där har påträffats närmare 200 
olika växter. På våren finns stora mängder 
med blåsippa, gullviva och liljekonvalj. 
Längre fram blommar bl.a. solvända, tjär-
blomster, rölleka, gulmåra och rödklint. På 
fuktigare mark trivs älgört och Jungfru 

Marie nycklar. Slåttern sker först i juli-
augusti när de flesta arterna har blommat 
ut.

I Kronobergs län finns stora delar av 
landets hårdvallsängar, dvs. slåtterängar 
på fastmark som kräver lieslåtter. Målet är 
att det år 2010 ska finnas minst 400 ha slåt-
terängar som är så värdefulla att de kan 
omfattas av EU-ersättning för höga natur- 
och kulturvärden (tilläggsersättning eller 
motsvarande). Till och med 2004 har 
215 ha slåtterängar klassats som värdefulla 
och därmed möjliga att söka tilläggs-
ersättning för (har åtgärdsplan). Ungefär 
70 % av dessa återfinns i länets skogsbygd 
(tabell 2). 

År 2004 var den totala arealen slåtter-
äng med åtagande för EU-ersättning (även 
mark med enbart grundersättning) 214 ha. 
Mellan 2000 och 2004 hade arealen ökat 
från 123 ha till 137 ha i skogsbygd och från 
43 ha till 77 ha i mellanbygd, vilket är 
mycket positivt. 255 ha slåtterängar har 
även klassats som värdefulla i den nyligen 
avslutade ängs- och betesmarksinvente-
ringen (mer information finns under kart-
läggning av biologisk mångfald). Genom 
projektstöd för restaurering av slåtter-
ängar och betesmarker samt intensiv råd-
givning har flera större mader (sid-
vallsängar) börjat restaureras till slåtter-
äng. Detta ligger i linje med miljömålet och 
gör att det finns hopp om att målet kan nås 
om restaureringstakten bibehålls. Förut-
sättningen är dock att de kvarvarande slåt-
terängarna fortsätter att skötas. 

Areal i skogsbygd
(stödomr. 5a, ha)

Areal i 
mellanbygd

(stödomr. 5b, ha)

2004 2004
Slåtterängar som omfattas av å t gärdsplan*  149 66   

Betesmarker omfattas av åtgärd splan* 2380 1726   
Skogsbeten** 97 9    

Tabell 2. Områden i Kronobergs län med dokumenterat höga natur- och kulturvärden i odlingslandskapet 
(Länsstyrelsen).  
* Områden som enligt Länsstyrelsens bedömning hyser sådana värden att de uppfyller kraven  
för tilläggsersättning (EU-ersättning för marker med höga natur- och kulturvärden). 
** Skogsbeten godkända av Länsstyrelsen för utbetalning av EU-ersättning. 
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Regionalt miljömål 

Länets skogsbetesareal skall bibehållas så att 
den år 2010 uppgår till åtminstone 100 ha.

Regionalt miljömål 

Länets ängar och naturbetesmarker skall be-
varas och arealen bibehållas i åtminstone 
dagens utsträckning i både skogs- och mel-
lanbygd. Åtminstone 4 000 ha skall år 2010 
skötas och omfattas av EU-ersättningen för 
marker med höga natur- och kultur-historiska 
värden (tilläggsersättning) eller motsvarande.

Målet till 2010 är att åtminstone 4 000 ha 
skall omfattas av EU-ersättning för höga 
värden (tilläggsersättning eller mot-
svarande). Länsstyrelsen har till och med 
2004 bedömt att drygt 4 300 ha kan kvalifi-
cera för detta, varav 2 500 ha ligger i 
skogsbygd (tabell 2). I många fall krävs 
dock restaurerande åtgärder i dessa mar-
ker. Resultat från ängs- och betes-
marksinventeringen visar att det finns 
ytterligare arealer betes- och slåttermarker 
med höga eller potentiellt höga värden (se 
kartläggning av biologisk mångfald och 
kulturmiljövärden). 

Intresset för att restaurera ängar och be-
tesmarker verkar glädjande nog ha ökat. 
Ett projektstöd för restaurering av slåtter-
ängar och betesmarker introducerades 
2001. Fram till 2004 har 112 ha fått ersätt-
ning. Av denna areal är 57 ha slåtteräng 
varav 55 ha är sidvallsäng (madslåtter; slås 
idag oftast med rotorslåttermaskin). Reste-
rande 55 ha är betesmark och av dessa är 
ca 34 ha mader. 

Skogsbeten 

Det finns 106 ha skogsbetesmark som 
Länsstyrelsen klassat som värdefull i länet 
(tabell 2). Ett skogsbete är luckigt som en 
effekt av betesdjurens påverkan. Skogen är 
olikåldrig och vanligen finns inslag av 
gamla solbelysta träd (s.k. ljusträd). Fält-

skiktet är oftast rikare på gräs och örter än 
en vanlig produktionsskog och en rik 
svampflora brukar förekomma. Skogs-
beten finns vanligen på äldre utmark och 
kräver kontinuerlig hävd. Av länets skogs-
beten finns drygt 90 % i skogsbygd, och 
drygt halva arealen finns i Ljungby kom-
mun. Under förutsättning att denna areal 
kan bibehållas eller öka är miljömålet an-
gående skogsbete till år 2010 uppnått. Vad 
som hänt med dessa skogsbeten efter 
stormen 2005 är dock i dagsläget inte känt. 

Biologisk mångfald 
Bevarandet av det småskaliga landskapet 
med inslag av kulturelement, småbiotoper 
samt artrika ängar och naturbetesmarker 
är en förutsättning för att bevara den bio-
logiska mångfalden och de hotade arter 
som finns i odlingslandskapet. Igen-
växning är fortfarande det största hotet 
mot denna mångfald. Antalet betande djur 
är för litet för att klara betestrycket på den 
stora areal betesmarker som tidigare häv-
dats. De betande djur som finns till-
gängliga går dessutom ofta på gödslade 
betesmarker och f.d. åkerytor istället för på 
biologiskt mer värdefulla marker. Det är 
viktigt att skötseln av de igenväxande 
markerna intensifieras och att moderna 
metoder som är anpassade till att bevara 
den biologiska mångfalden utvecklas. 

Hotade arter i odlingslandskapet 
Drygt hälften av landets hotade organis-
mer är knutna till odlingslandskapet och 
15 % av dem återfinns i Kronobergs län 
(tabell 3). Länet hyser dessutom bl.a. om-
kring 35 kärlväxtarter som inte är hotade i 

Figur 2. Indelning av Kronobergs län i skogs-
bygd (stödområde 5a) och mellanbygd (stöd-
område 5b). enligt Jordbruksverkets geografiska
indelning som använts vid utbetalning av vissa
EU-ersättningar. Enligt definitionen klassas
63 % (5980 km2) av Kronobergs län som stödom-
råde 5a och 37 % (3450 km2) som stödområde 5b.

Värdefulla ängar och betesmarker
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ett nationellt perspektiv men som snabbt 
blivit så ovanliga i länet att de kräver sär-
skild hänsyn. Exempel på sådana arter är 
backsippa, fältgentiania och vildlin. En 
mer utförlig redogörelse av de kärlväxter 
som kräver särskild hänsyn återfinns i 
”Miljöstrategi 95 Kronobergs län1”.

Kartläggning av biologisk mångfald och kultur-
miljövärden 
Den biologiska mångfalden i odlings-
landskapet har kartlagts vid olika inven-
teringar. En av de större inventeringar som 
gjorts i Kronobergs län är den ängs- och 
hagmarksinventering som genomfördes 
1987-1991. Då registrerades 2 937 ha be-
tesmark och 225 ha slåtterängar med höga 
naturvärden. Vid tidpunkten fanns 6,7 % 
av landets inventerade slåtterängar och 1,5 
% av naturbetesmarkerna i Kronobergs 
län. När 222 ha av slåtterängarna återbe-
söktes i samband med miljöövervakning 
1998 (ref) var endast 160 ha i hävd varav 
endast 20 ha våtslåtterängar. Av de tidiga-
re så vanliga och fuktiga s.k. sidvalls-
ängarna återstod endast fragment.  

Slåttermader var liksom betade stran-
dängar ovanliga och flertalet hade vuxit 
igen.

Den nya ängs- och betesmarks-
inventering har nu genomförts från 2002 
till 2004. Samtliga objekt från den tidigare 
ängs- och hagmarksinventeringen tillsam-
mans med de marker som bedömts kunna 
ge tilläggsersättning har besökts. Totalt 
ingår 6 420 ha fördelat på 3 944 ytor i in-
venteringen. En av skillnaderna mot ängs- 
och hagmarksinventeringen är att mer 
tyngdpunkt lagts på träd-, vatten- och kul-
turhistoriska värden utöver inventering av 
kärlväxter. Resultat från inventeringen 
visar att det finns 4 850 ha värdefulla be-
tesmarker i länet (Tabell 4). Till detta 
kommer slåtterängar. Länet har flest vär-

Tabell 4. Antal och areal ängs- och betesmarker från ängs- och betesmarksinventeringen. Restaurerbar mark
är mark som har höga värden men som behöver rejäla restaureringsinsatser. 

Ängs- och be-
tesmark Ängsmark Betesmark

Restaurerbar
mark

 Antal 
marker

Areal
(ha) 

Antal
marker

Areal
(ha) 

Antal
marker

Areal
(ha) 

Antal
marker

Areal
(ha) 

Alvesta 412 619 77 30 335 589 79 118 
Lessebo 81 175 8 4 73 171 19 53
Ljungby 429 764 55 47 374 717 63 105 
Markaryd 44 62 6 2 38 59 2 4
Tingsryd 387 578 84 39 303 539 88 143 
Uppvidinge 551 1147 98 60 453 1087 88 98
Växjö 791 1343 139 53 652 1291 153 196 
Älmhult 229 418 29 20 200 398 17 86
Totalt 2924 5106 496 255 2428 4851 509 803 

Tabell 3. Antalet hotade arter knutna till odlings-
landskapet i Sverige och Kronobergs län (källa: Rödlis-
tan 2000, ArtDatabanken, klasserna CR (akut hotad),
EN (starkt hotad) och VU (sårbar). 

Organismgrupp Antal hotade arter
 Sverige Krono-

bergs län 
Kärlväxter 231 27 
Kransalger 4     1 
Mossor 24 1 
Svampar 93 7 
Lavar 69 14
Däggdjur 8 4 
Fåglar 30 12
Grod- & kräldjur 7 3 
Steklar 44 5 
Fjärilar 115 7 
Tvåvingar 28 6 
Skalbaggar 338 65 
Halvvingar 25 4 
Hopprätvingar 4 0 
Sländor 1 0 
Spindeldjur 6     2 
Kräftdjur 4     1 
Blötdjur 2 0 
Iglar & planarier        2     1 

Summa 1033 159 
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Regionalt miljömål 

Länets småbiotoper i landskapet skall bevaras 
i åtminstone dagens omfattning.

defulla slåtterängar i landet men inte störst 
areal, eftersom slåtterängarna är små. To-
talt har Kronobergs län 466 ängar omfat-
tande 255 ha. Några av dessa marker är 
dock inte hävdade idag.  I dessa totalt 
5 106 ha värdefulla ängar och betesmarker 
finns 2 533 träd som hamlas eller har ham-
lats, 764 grova träd (över 1 m i diameter i 
brösthöjd), 3 763 st. övriga värdefulla 
hagmarksträd samt 772 byggnader av oli-
ka slag. Ytterligare 803 ha har bedömts 
hysa höga värden men behöver rejäla re-
staurerande åtgärder och skall kunna re-
staureras inom en 6-årsperiod (tabell 4). 

N2000-områden i odlingslandskapet 
Alla Sveriges Natura2000-områden och 
skyddade områden inventeras i den så 
kallade Basinventeringen. Inventeringen 
av gräsmarkerna avslutas år 2005 och har 
då berört ca 1000 hektar ängar och betes-
marker. Naturtyper, kärlväxter, värdefulla 
träd samt hävdstatus och behov av sär-
skilda skötselåtgärder har inventerats. Av 
de inventerade Natura2000-områdena är 
cirka en tredjedel också skyddade som 
naturreservat. Hävden i naturreservaten är 
överlag god medan den i områdena utan-
för naturreservaten varierar starkt. Sköt-
seln av slåtterängarna är mycket bra, det 
är i betesmarkerna hävden är sämre. Pre-
liminära resultat visar att 30-70% av area-
len naturbetesmark var svagt betad 
och/eller igenvuxen vid inventerings-
tillfället, vilket hotar naturvärdena redan 
på kort sikt. Detta är speciellt allvarligt 
med tanke på de arter som är särskilt be-
roende av god och obruten hävd, som till 
exempel ängsgentiana och vityxne. 

Markerna i dessa Natura2000-områden 
sköts av enskilda lantbrukare. De flesta 
erhåller någon form av jordbruksstöd för 
skötseln, men stöden i sig medför inte in-
satser riktade särskilt till marker inom Na-
tura2000-områdena. Kontroll av hur stöd-
villkoren efterlevs sker sällan och är inte 
specifikt inriktad mot marker med höga 
naturvärden.

Sverige har utfäst sig att bevara natur-
värdena i våra Natura2000-områden. För 
de hävdgynnade habitaten blir detta svårt 
att uppnå i Kronobergs län enbart med de 
nuvarande jordbruksstöden. 

Registrering av odlingslandskapets na-
tur- och kulturvärden görs också kontinu-
erligt i samband med EU-verksamheten, 
främst genom kontroller och upprättande 
av åtgärdsplaner.

 Småbiotoper i landskapet 

För skapandet av spridningszoner och för 
att det ska finna lämpliga miljöer för de 
organismer som finns i odlingslandskapet 
är även landskapselement och småbio-
toper såsom väg- och åkerrenar, åker-
holmar, sprutfria kantzoner, småvatten, 
diken, stenmurar, odlingsrösen, grova och 
hamlade träd, trägärdesgårdar och bygg-
nader viktiga. Samtliga av dessa biotoper 
bör skötas och hållas fria från igenväx-
ningsvegetation. Äldre och fristående löv-
träd är t.ex. viktiga för många lavar och 
insekter.

En förutsättning för skapandet av 
spridningszoner i landskapsperspektiv är 
en god skötsel av länets vägrenar. Många 
av vägrenarna slås av Vägverket för trafi-
kens skull. Dessutom sköts många vägre-
nar på de mindre vägarna för att gynna 
floran. År 2004 slogs 76 km, varav 53 km 
med sen slåtter för den biologiska mång-
faldens skull. På nära hälften av sträckan 

Småbiotoper är viktiga för att känsliga arter ska
kunna klara sig i ett ensartat landskap. Foto:
Robert Simonsson 

Tabell 5. Kultur- och turistvägar i Kronobergs län 
(Vägverket) 

Väg 698 - Kullekvarn till Dänningelanda  
Väg 699 - Osaby till Tävelsås.  
Väg 844 - Nöbbele till Väderlanda 
Väg 848 - Ingelstad till Väderlanda 
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Nationellt delmål 

Mängden kulturbärande element som vårdas 
skall öka till år 2010 med ca 70 %. 

Regionalt miljömål

Minst 50 % av länets åkerareal skall år 2010 
omfattas av EU-ersättningen för bevarande av 
natur- och kulturmiljöer eller motsvarande 
ersättning. 

togs det slagna gräset bort. 
I Kronobergs län finns det också spe-

ciella ”kultur- och turistvägar”, som är 
Vägverkets benämning på vägar med extra 
höga kultur värden. Längs utpekade kul-
tur- och turistvägar ska vägområdet röjas 
och slås (tabell 5). Slåttern främjar en artrik 
flora och vägområdet hålls också fritt från 
buskvegetation i öppet landskap samt om-
kring stenmurar och trägärdesgårdar. Slåt-
ter och röjning görs årligen under perio-
den 8 juli till 31 juli. 

Skydd av odlingslandskapets bio-
logiska mångfald
I länet finns ett antal Natura 2000-områden 
vilka vi genom EU-inträdet 1995 förbundit 
oss att skydda och bevara. Natura 2000 är 
EU:s svar på den konvention om biologisk 
mångfald som bl.a. Sverige undertecknade 
i Rio de Janeiro 1992. Ungefär 1000 ha av 
länets beslutade Natura 2000-områden 
ligger i odlingslandskapet. Drygt 80 % av 
denna areal (uppskattningsvis 700 ha) om-
fattas idag av skydd eller skötselavtal. Yt-
terligare 80 ha ingår i områden där skydd 
planeras.

Områden med höga naturvärden kan 
skyddas genom bildandet av reservat eller 
biotopskydd. År 2005 finns 36 natur-
reservat i länet med inslag av marker som 
klassas som naturbetesmark eller slåtter-
äng. Av länets biotopskyddade områden 
ligger endast Botillabo, Uppvidinge kom-
mun, i odlingslandskapet. I länet finns 
även områden som omfattas av civil-
rättsliga avtal eller naturvårdsavtal utan 
krav på bete eller slåtter. 

Kulturmiljöer och bygg-
nader

Allt större fokus ställs på kulturmiljö-
spåren i odlingslandskapet i form av kul-
turelement och byggnader. Länets första 
kulturreservat, komministerbostället Rå-
shult, är ett av landets finaste musei-
jordbruk och därför av stor nationell bety-
delse. I kulturreservatet förbereds 300-års-
minnet av Carl von Linnés födelse, år 
2007. Kulturmiljöbidrag om 460 000 kr är 
numera (2005) bundna i långsiktiga vård-
avtal för skötseln av området. Igelön i 
Tingsryds kommun uppvisar ett äldre och 
gediget jordbrukslandskap med inslag av 
ängsfruktodlingar.

Kulturmiljöer
År 2004 omfattades 28 % av länets åker-
areal av ansökan om EU-ersättning för 
skötsel av landskapselement på och invid 
åker (det s.k. kulturmiljöstödet). Sannolikt 
är de kvarvarande kulturelementen fler i 
skogsbygd, medan den faktiska åker- och 

betesmarksarealen är högre i länets mel-
lanbygd. Arronderingen är också mer 
samlad och skötseln lättare i mellan-
bygden.  År 2001 ändrades stödformen och 
skötselkraven samt ersättningen blev totalt 
sett något lägre. Det förklarar att fler bru-
kare, 628 st. hade anslutit sig 2003, men att 
den totala ersättningen då minskat till ca 
7,1 miljoner (se även tabell 8). 

Incitamentet att ta med åkrar utan land-
skapselement kan vara mindre idag än 
2000.  Ersättningen som kan sökas via sta-
ten för skötsel av värdefulla kulturmiljöer 
(KOLA) uppgick år 2001 till drygt 608 000 
kr i Kronobergs län fördelat på 18 avtal. 
Exempel på områden som ur kulturhisto-
risk synvinkel är särskilt värdefulla och 
därför omfattas av KOLA-avtal är Råshult 
i Älmhults kommun och ängs-
fruktodlingarna kring Urshult. För forn-
vårdsarbetet i länet år 2004 fanns 20 avtal 
med privata fastighetsägare som omfat-
tade kulturmiljöbidrag om 110 000 kr. Ut-
över detta utdelades 395 000 kr för forn-
vård till olika arbetslag i kommunal regi. 
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Regionalt miljömål 

Länets idag skötta ängsfruktodlingar skall 
bevaras i åtminstone dagens omfattning så att 
de år 2010 omfattar kring 30 ha och 3000 
beskurna träd. Samtliga lokala fruktsorter i 
Urshultsområdet skall bevaras. 

Ängsfruktodlingar 

Länets växtgenetiska resurser finns i ängs-
fruktodlingarna i trakten runt Urshult, där 
ett antal äppelsorter sannolikt är unika för 
Kronobergs län. Länsstyrelsen bedriver 
sedan 1994 ett projekt för att stimulera till 
fortsatt skötsel av ängsfruktodlingarna2.
År 2004 deltog fjorton urshultsodlare i 
projektet och minst två nya avtal tillkom-
mer år 2005. Kulturmiljöbidrag till ängs-
fruktodlingar har under 2004 utgått med 

368 000 kr för markskötsel av knappt 30 ha 
ängsfruktodling och beskärning av ca 
3 000 äppelträd. 

Byggnader i odlingslandskapet 
Odlingslandskapets ekonomibyggnader 
och gårdsmiljöer skiljer sig åt i olika delar 
av länet. Byggnadernas antal, placering, 
storlek, material och byggteknik varierar. 
Med dagens ökade specialisering och ned-
läggning av jordbruksföretag finns en risk 
att de gamla ekonomibyggnaderna mister 
sin funktion och förfaller eller rivs. Äldre 
byggnader förändras också ofta kraftigt i 
samband med tillbyggnad eller ombygg-
nad för anpassning till idag gällande krav. 
Behovet av nya djurstallar och andra 
byggnader kan därmed utgöra ett hot mot 
äldre kulturhistoriskt intressanta byggna-
der. Kunskap om hur mycket som sköts 
och finns kvar saknas för flertalet byggna-
der, bl.a. lador. Lador uppfördes för förva-
ring och återfinns ofta i anslutning till den 
mark som brukades, t.ex. intill torvmossar 
eller madängar i utkanten av gårdens ägor. 
En länstäckande inventering av ängslador 
genomfördes 2003 i Kronobergs län i sam-
arbete mellan Länsstyrelsen och Smålands 
museum. Då påträffades 887 lador. Ett 
förslag till uppföljningssystem för ladorna 
har därefter tagits fram under år 2004. Ut-
över detta planeras fördjupningar för mer 
kvalitativ kunskap om ladlandskapen och 
de ladtyper som påträffades. 

En viss uppfattning om hur mycket av 
odlingslandskapets ekonomibyggnader 
som sköts idag erhålls i samband med re-
gistrering av statliga byggnadsvårdsbidrag 
och utbetalad EU-ersättning för värdefulla 

kulturmiljöer. Den nyligen avslutade ängs- 
och betesmarksinventeringen kan, liksom 
NILS-projektet (Nationell Inventering av 
Landskapet i Sverige), dock komma att bli 
ett värdefullt underlagsmaterial i framti-
den. I ängs- och betesmarksinventeringen 
registrerades t.ex. 139 jordkällare. Av des-
sa bedömdes 105 vara i gott skick medan 
12 var i delvis gott skick och 22 raserade. 

Länsstyrelsen har också tagit fram ett 
förslag till uppföljning av äldre bebyg-
gelseinventeringar för att kunna följa vilka 
förändringar som skett. 

Genetiska resurser 
Informationsverksamhet och nya EU-
ersättningar till utrotningshotade hus-
djursraser har ökat intresset för hotade 
raser. År 2003 ansökte 21 brukare om den-
na ersättning. Naturbruksgymnasiet i Ing-
elstad har skaffat flera utrotningshotade 
raser av olika djurslag. Det finns dock inga 
kända husdjursraser med ursprung i Kro-
nobergs län. 

I en ängsfruktodling slås ängarna och träden
beskärs. Foto: Louise Ellman-Kareld 
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Regionalt miljömål 

Marknadskrafterna i kombination med aktiva 
insatser skall verka för att minst 25 % av 
länets åkerareal år 2005 odlas i enlighet med 
kraven för EU-ersättning för ekologisk odling.
Samma krafter skall också verka för att minst 
10 % av länets mjölkkor och minst 10 % av 
länets slaktdjur av nöt och lamm år 2005 
sköts enligt kraven för EU-ersättning för 
ekologisk produktion.

Ekologisk odling 

Ekologisk produktion har flera positiva 
effekter för odlingslandskapet. Den bidrar 
bl.a. till minskad användning av kemiska 
bekämpningsmedel och andra natur-
främmande ämnen. Detta minskar ris-
kerna för förorening av mark och vatten 
och lantbrukaren slipper utsättas för 
riskfylld hantering. Den ekologiska 
produktionen antas även bidra positivt till 
den biologiska mångfalden med avseende 
på såväl flora som fauna. Parasit-
bekämpningsmedel som kan ha negativ 
effekt på gödselnedbrytande organismer, 
används normalt sett inte på betesmarker i 
KRAV-produktion. Det är också förbjudet 
att rutinmässigt ge djur en förebyggande 
medicinsk behandling, vilket minskar 
risken för resistensbildning hos sjukdoms-
alstrare.

Riksdagen har satt upp ett nationellt 
mål för ekologisk produktion med 
målsättningen att 20 % av åkerarealen, 
10 % av antalet mjölkkor samt 10 % av 

antalet slaktdjur av nöt och lamm skall 
omfattas av ekologisk produktion år 2005.  

Ett mått på den ekologiska produktio-
nen är i detta fall den areal och de djur 
som är anslutna till EU-ersättningen för 
ekologisk produktion. Den certifierade 
ekologiska produktionen, d.v.s. den som 
får föras ut på marknaden som ”ekolo-
gisk” och alltså är ansluten till kontrollor-
ganen KRAV eller Demeter-förbundet, bör 
öka i takt med marknadens efterfrågan.  

Den ekologiska odlade arealen har, vil-

ket framgår av tabell 6, kontinuerligt ökat 
sedan 1995. År 2005 uppgick den till 24 % 
av länets åkerareal, vilket innebär att riks-
dagens nationella mål för åkerarealen 
ekologisk odling uppnåtts för länet. Länets 
ekologiska djurhållning omfattade knappt 
3 % av mjölkkorna och uppskattningsvis 
35 % av dikorna. Antalet ekologiska ung-
nöt mellan 6 och 24 månader var ca 3 400 
år 2005, vilket inkluderar både djur som 
kommer att gå till slakt och kvigor som 
kommer att bli kor. Om antalet kor inte 

Tabell 6. Ekologisk produktion i Kronobergs län (källa: SJV och KRAV). 

   Ekologisk produktion  
Antal företag 1995 2000 2005 

- med EU-ersättning för ekologisk produktion 95 626 860 
- anslutna till KRAV 57 81 54

Areal (ha)
- med miljöstöd för ekologisk produktion (enbart 
åker) Procent av all åker. 

1 550 
2,8 % 

8 621 
16,7 % 

12 367 
24,3 % 

- anslutna till KRAV (enbart åker) Procent av all  
jordbruksmark.

-
-

-
-

2 326 
4,6 % 

- anslutna till KRAV (både åker, betesmark, slåtter-
äng, skogsbete m.m). Procent av all jordbruksmark. 

1 605 
2,9 % 

4 392 
8,5 % 

-
-

   
Antal djur (EU-ersättning för ekol. prod)    

Nötkreatur, hondjur över 2 år. - - 4 016 
-  varav mjölkkor (KRAV 428 st + uppskattat antal) - - 446 
-  varav dikor (uppskattat antal) - - 3 070 
-  varav dräktiga kvigor (uppskattat antal) - - 500 
- Kor 544 2 250 -
- Ungdjur (6 – 24 månader) - - 3 394 
- Tackor 399  1 639 3 269 
- Suggor 7  46 25
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ökar kommer en kviga att ersätta en ko 
som går till slakt, vilket innebär att antalet 
slaktdjur är ca 3 400 st/år. Uppgifter om 
antalet stutar, som ofta slaktas efter 24 
månader, saknas. Det går dock att dra 
slutsatsen att de ekologiska slaktdjuren av 
nöt uppgår till minst 13,8 %, exkl. stutarna. 
Slaktdjuren av lamm uppgår enligt tabell 6 
ca 47 %. Det regionala målet om minst 
10 % ekologiska slaktdjur av både nöt och 
lamm har alltså uppnåtts.     

Brukarens situation och 
framtiden 
Komplicerade arrendeförhållanden, ofta 
med muntliga och osäkra överens-
kommelser, försvårar skötseln av fram-
förallt betesmarker. Arrendeförhållanden 
leder i många fall till att åkern sköts me-
dan betesmarken växer igen. Ofta råder 

oklarhet inför vilka röjningar arrendatorn 
får göra för markägaren. Det är mer ratio-
nellt att sköta en åker med rundbalspress, 
än en betesmark där arbetet betalar sig 
först efter flera år. Arrendatorn bor ofta 
långt ifrån byn och har heller inte samma 
historiska drivkraft att hålla markerna 
öppna. Många markägare har bristande 
kunskaper om att EU-ersättningar betalar 
för skötseln av markerna. De känner inte 
till de skötselkrav som gäller och förstår 
inte alltid att ersättningarna är avgörande 
för arrendatorns lönsamhet.  

Ett annat stort problem i många lant-
brukarfamiljer är tidsbristen. Ofta har den 
ena eller båda av parterna arbete och in-
komst utanför näringen samt barn att ta 
hand om. Småskaligheten i länet gör dess-
utom att arrendemarken ofta består av 
många små skiften utspridda i flera byar. I 
denna situation är det vanligt att svår-
skötta marker med höga natur- och kul-
turvärden lämnas att växa igen. Antalet 
lantbrukare har nått en kritisk nedre gräns. 
Fler markägare måste skaffa egna djur 

eller engageras i skötseln av sina marker.  
Arrendatorer med tidsbrist borde kanske i 
större utsträckning dela med sig av erhål-
len EU-ersättning för att kunna ta hjälp av 
intresserade markägare för buskröjning 
och stängsling. För att betesfållorna ska bli 
rationella krävs en samsyn från markägar-
na i byn om brukandet. Tillgång till ratio-
nella stallbyggnader och modern teknik är 
en nödvändighet.   

Lantbrukarnas medelålder är idag hög. 
Detta beror på att många i den yngre ge-
nerationen finner bostad och sysselsätt-
ning i tätorter där servicegraden är högre. 
Avfolkningen av landsbygden är tyvärr 
tydligare i Kronobergs län än i andra län i 
Syd- och Mellansverige. Om vi skall klara 
många av odlingslandskapets mål måste 
denna trend vändas.  

Ekonomiskt stöd 

174 miljoner kr i Kronobergs län, fördelat 
på 2 600 jordbrukare. År 2004 hade denna 

Eftersom landsbygden avfolkas kan stora hus
lämnas obebodda. Foto: Robert Simonsson 

Rådgivningsform Medelsutnyttjande i länet

2000 2004

Rådgivning i miljöfrågor, KULM 5 439 000 2 930 000

K2 (rådgivning om kompletterande 
verksamhet till lantbruket)

1 150 000

Tabell 7. Kostnadsfri rådgivning till lantbrukare inom miljö- och landsbygdsprogrammet. 

År 2000 utbetalades ersättningar på ca 
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summa ökat till 217 miljoner kr.

för att genomföra speciella skötselåtgärder 
som staten och EU efterfrågar. EU delfi-
nansierar olika mycket av ersättningarna 
beroende på stödform. 

av miljöstöden för betesmarker och slåt-
terängar är högre i skogsbygd medan area-
len för åker är högre i mellanbygd.

En mängd nya stödformer intro-
ducerades 2001 i det nya miljö- och lands-
bygdsprogrammet som sträcker sig till och 
med 2006. På grund av nya regler går det 
inte att rakt av jämföra många av de när-
liggande stödformerna. Flera gamla stöd-
former slogs samman till en, nya introdu-
cerades och en del togs bort helt. Brukarna 
fick 2001 möjlighet att välja om de ville 
ligga kvar i det gamla systemet eller gå 
med i det nya. Resultatet blev två  parallel-
la stödsystem under några år vilket givet-
vis inte underlättade administrationen 
eller möjligheten till uppföljning. 

Ambitionen var dock att på sikt minska 
antalet stödformer och att undvika att 
samma brukare kan ha åtaganden som 
löper mellan olika år inom samma stöd-
form.

Den stora jordbruksreformen 2005, då 
direktstöden i stora drag frikopplas från 
produktionen, innebär dock återigen 
många förändringar. Ett s.k. gårdsstöd 
införs och arealersättning samt de mesta 
av djurbidragen läggs istället på jord-
bruksmarken (åker, betesmark, slåtteräng 
och godkänt skogsbete). Effekterna av det-
ta på landskapet kommer därför att följas 
upp framöver.

EU-verksamhet i form av olika ersätt-
ningsformer och rådgivning (tabell 7) har 
gjort lantbrukarna uppmärksamma på de 
natur- och kulturvärden som deras fastig-
heter hyser.  

I många fall har hävden hos intressera-
de lantbrukare förbättrats betydligt. Under 
den femårsperiod som startade 2001 besö-
ker Länsstyrelsen i förväg brukarna och 
klassar markerna samt upprättar en s.k. 
åtgärdsplan. Systemet mottas positivt ef-
tersom det finns ett större utrymme till att 
anpassa skötseln av den enskilda marken 
och dess natur- och kulturvärden. En posi-
tiv effekt av EU-inträdet är att gödsling av 
betesmarker och slåtterängar mer eller 
mindre upphört. EU-ersätt-ningen kan 
sökas av alla, riktar sig till en bredare mål-
grupp än vad de tidigare bidragen gjorde 
och är därmed mer rättvist fördelad. Er-
sättningen för utfört arbete inom miljöom-
rådet är totalt sett mycket högre nu för 
länet än före medlemskapet i EU.

Referenser

1 Miljöstrategi 95 Kronobergs län. Länsstyrelsen
Kronobergs län 1995:1. 
2Man ställer ju upp för sin hembygd, s. 83-88. Riks-
antikvarieämbetet, 2002.

Noterbart är att arealen som omfattas 

    Miljöstöd är en ersättning till lantbrukarna 
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Regionalt förtydligande av generationsmålet 

Ta tillvara och utveckla vår småskaliga struktur!

Nationellt miljökvalitetsmål 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälso-
sam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Na-
tur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resur-
ser främjas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås inom en ge-
neration.

Nationellt delmål 

Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för: 

– hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur 
kan åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningar-
na för miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras, 

– hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och 
utvecklas,

– hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall 
bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö- som fri-
luftsändamål, samt hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt 
begränsas.

– hur energianvändningen skall effektiviseras för att på sikt minskas, 
hur förnybara energiresurser skall tas till vara och hur utbyggnad av 
produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vind-
kraft skall främjas.

God bebyggd miljö – del I

Inledning
Redovisningen består av två avsnitt. Det första syftar att belysa de 
grundläggande strukturförhållanden som är utgångspunkt för sam-
hällsplaneringen, och som behövs för regional överblick. Denna 
första del GOD BEBYGGD MILJÖ - del I, ger dels bakgrund för 
formuleringen av den regionala aspekten av generationsmålet. Den 
skall även vara underlag för vidare arbete inom delmål 1 som be-
handlar planeringsunderlag. 

GOD BEBYGGD MILJÖ - del II behandlar underlag för övriga del-
mål inom miljömålet God bebyggd miljö, se nästa kapitel. 

En GOD BEBYGGD MILJÖ måste vara både socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar, och miljömålet innehåller det breda spektrum av 
frågor som samhällsplaneringen hanterar inklusive alla frågor om 
naturresursutnyttjande som är direkt förknippade med den be-
byggda miljön. 
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Kronobergs läns glesa orts- och boendestruktur erbjuder värdefulla 
boendemiljöer, inte minst socialt och med stora natur- och kultur-
värden. Den medverkar till att upprätthålla en levande landsbygd, 
dess olika delar är ömsesidigt beroende och värdefulla för var-
andra. Genom samspelet mellan landsbygden och tätorterna av oli-
ka storlek kan deras respektive kvaliteter förstärkas.  

I Kronobergs län möter en storskalig interregional transport-
struktur en finmaskig struktur som betjänar de lokala behoven. 
Stambanan och Kust- till Kustbanan, ger snabba järnvägsförbindel-
ser till Stockholm, Malmö och Göteborg, men har också starka bar-
riäreffekter i många mindre orter. Den låga befolkningstätheten, ett 
omfattande landsbygdsboende, skogsindustrins tunga transporter 
och de små tätorterna gör länet mycket bil- och vägberoende.  

Framtidsförutsättningarna varierar mellan orterna. Tillväxt och 
utveckling i Växjö, inte minst universitetets utveckling, och i de 
större orterna gynnar också de små orterna. Fler av de mindre or-
terna har livskraftiga industriföretag och arbetskraftsinpendling 
men boendet utvecklas starkast i regioncentrum. I orter, där före-
tagsnedläggningar skett behöver orten anpassas till en pågående 
minskning eller att läka igen såren efter en befolkningsminskning 
som redan skett.

På de följande sidorna presenteras några basfakta om förutsätt-
ningarna för att utveckla en god bebyggd miljö.  

Små byar är viktiga mötesplatser, t.ex. Torne.    Strandnära boendemiljöer vid Lenhovdasjön 

Ny bebyggelse i samspel med kulturarvet. Ovan t.v. St Sigfridsområdet, Växjö, t.h. Ingelstad 

Mötespunkt. Vid järnvägen, Växjö, nedan t.v. och vid Växjö Universitet, nedan t.h. 

Bollspel  i Lidhult 
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Länets struktur 
En GOD BEBYGGD MILJÖ måste vara både socialt, ekonomiskt och 
ekologiskt hållbar.

Endast mycket lite ny bebyggelse tillkommer varje år, särskilt 
som befolkningsutvecklingen i länet som helhet har stagnerat. 
Arbete för en god bebyggd miljö kräver medvetenhet om helheten 
av levnadsförutsättningar i våra samhällen, som utgångspunkt för 
att främst kunna förvalta och förbättra samhällsutveckling och till-
växt i den befintliga strukturen, d.v.s. befintlig bebyggelse och 
infrastruktur.

Bebyggelsen i Kronobergs län karaktäriseras av ett nätverk av 
små och medelstora tätorter och en hög andel glesbygdsboende. 
Knappt 30 % av befolkningen på ca 180 000 personer bor i region-
centrum, Växjö stad, medan 28 % bor i övriga större orter (2000 inv. 
eller fler). Drygt 18 % bor i 42 småorter (2000 – 200 invånare). Utan-
för tätorterna bor (24 %), varav en stor del bor i 50 byar med mellan 
200 och 50 invånare. I Kronobergs län, finns en större andel boende 
i glesbygd än i de flesta län, dvs. tätortsgraden är jämförelsevis låg. 
Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. Lilla landsbygds-
kommunen Lessebo har 87 % tätortsgrad medan grannkommunen 
Tingsryd har mest spritt boende i länet och 61 % tätortsgrad. Be-
folkningstätheten ligger i nivå med riket (21 inv./km2).

Idag är de små tätorternas situation hotad genom vikande be-
folkningstal och därmed sviktande serviceunderlag. Denna be-
skrivning av levnadsförutsättningarna för innevånarna i Krono-
bergs län lyfter därför fram länets struktur och de små orternas för-
utsättningar ur olika synvinklar 

Befolkning 2001 

Befolkningsfördelning
i kommunerna (2001) 
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Våra tätorter, ett arv från 1900-talet 
Två tredjedelar av länets bostäder är småhus, vilket är betydligt mer 
än riksgenomsnittet. Tätorterna består huvudsakligen av 1900-tals-
bebyggelse med viss övervikt för hus från tiden efter 1950. Lands-
bygden däremot domineras av byggnader från senare delen av 
1800-talet och början av 1900-talet, med spår av den äldre bebyggel-
sen i kyrkobyggnader, herrgårdar m.m. Detta speglar att urbanise-
ringen skett sent och via de små tätorterna, som utvecklades som 
järnvägs- och industrisamhällen under 1900-talets första hälft. Mel-
lan 1930 och 1950 ökade antalet tätorter från 30 till 49. Därefter har 
antalet hållit sig runt 50 stycken. Från omkring 1970 började vissa 
små tätorter, framför allt i Växjös närhet utvecklas som pendlings-
orter, medan andra fortsatte att utvecklas tack vare ett starkt när-
ingsliv. Några har dock fått starkt minskad befolkning.

Växjös befolkningsökning de senaste åren beror främst på Uni-
versitetets expansion. De regionala funktionerna inom utbildning 
och kultur, förvaltning, sjukvård och annan offentlig och privat ser-
vice har utökats och stärkts under 1900-talets senaste decennier.  

Befolkningens fördelning på ortsstorlekar
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Befolkningens fördelning på ortsstorlek 

Bildserien ovan och nedan visar framväxten av länets tätortssystem under 1900-talet. 
(Den nu gällande definitionen av tätort som minst 200 invånare inom högst 200 meters 
avstånd från varandra kom visserligen först till 1960 års folk- och bostadsräkning) Cirk-
larnas storlek är proportionell mot befolkningsstorleken. 

Ortsstorlekar och befolk-
ningstäthet på lands-
bygden 2001 

Länets tätortsystem 
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Befolkningsutveckling 
Den generella trenden idag är en vikande befolkning i de små or-
terna till förmån för större regionala centrum. Utvecklingen är likar-
tad i hela södra Sverige, möjligen med undantag av Öresundsregio-
nen, och tenderar snarast att förstärkas. I länet har endast Växjö 
stads befolkning ökat nämnvärt. I glesbygden har befolkningen 
minskat under en längre tid med jordbruksnedläggelser och en allt 
mer åldrande befolkning. I Växjös och Ljungbys närhet sker en viss 
ökning även av boende på landsbygden, medan ”gränstrakterna” 
mot andra län har den största befolkningsminskningen. Samman-
taget minskar befolkningen i de mindre tätorterna genomsnittligt 
mer än i glesbygden. 

De större orterna Ljungby, Älmhult och Alvesta har genom ett 
starkt näringsliv kunnat bibehålla en relativt positiv befolk-
ningsutveckling frånsett perioden 1996-2000. Detta har inneburit att 
orterna har kunnat upprätthålla en bra nivå på såväl offentlig som 
kommersiell service även om Alvesta känner av ett starkt konkur-
renstryck från externetableringar i västra delen av Växjö. Älmhult 
intar en särställning eftersom man har en stor inpendling av arbets-
kraft och även utgör ett besöksmål av dignitet när det gäller kom-
mersiell service, främst IKEA.

För utvecklingen av de mellanstora orterna, dvs. de med  
2000 - 5000 invånare, är bilden splittrad. Här finns exempel på orter 
som både arbetsmarknadsmässigt och servicemässigt fungerar bra, 
men det finns också exempel på orter som på grund av strukturom-
vandling inom industrin har gått starkt tillbaka. Vidare finns här or-
ter som genom närheten till Växjö och dess arbetsmarknad har 
kunnat öka sin befolkning. 

Fotnot: ”ökning” p.g.a. att orten Häradsbäck inte längre är tätort 

Befolkningsutveckling 1990-2001 i orter > 200 invånare 

Befolkningsförändring 
på landsbygden 1980-
2001
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På sikt allt äldre befolkning 
Efter en längre tids befolkningsminskning har flera kommuner fått 
en alltmer åldrande befolkning med svag återväxt i befolkningspy-
ramidens bas. Detta är särskilt märkbart i Tingsryd. Växjö har något 
fler ungdomar och yngre vuxna än riksgenomsnittet, en avspegling 
av universitets betydelse.  

I Länsstyrelsens prognos över utvecklingen fram till 2020 fram-
går att andelen äldre ökar från 19 % till 21 % vid periodens slut. 
Växjö kommun förväntas ligga kvar på 18 %, och jämnar ut länssiff-
ran medan övriga kommuner ökar till 22-25 %. Det är 1940-talets 
stora barnkullar som går i pension. Efter 2020 kommer andelen rik-
tigt gamla (över 80 år) att öka kraftigt, efter att ha legat still eller till 
och med minskat något i vissa kommuner. Den arbetande befolk-
ningens ”försörjningsbörda” kommer således att öka på sikt, mest 
påtagligt i några av de mindre kommunerna. 
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Befolkningsutvecklingen i länet under de senaste 35 åren (heldragna linjer) med 
prognos för kommande 15 år (streckade linjer). 
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2003Ovan redovisas åldersfördel-
ningen kommunvis. Cirklarna 
är proportionella mot befolk-
ningen i varje kommun. 
Befolkningspyramiden till hö-
ger visar förhållandena i länet 
2003. De små pyramiderna 
nedan avser 1993 (t.v.) samt 
en prognos för 2020 framtagen
i KRUS-arbetet. 

Befolkningsfördelning  
2004
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Flyttning – andelen invandrare ökar 
Länets totala flyttningssiffror har under senare år legat strax över 
6000 personer, de tre senaste åren med ett flyttningsnetto på plus 
över 500 personer. Det är invandringen som bär upp de senaste 
årens flyttningsöverskott tillsammans med att underskottet från in-
rikes flyttning minskat de allra senaste åren. De som flyttar är mel-
lan 20 och 30 år (ca 400 per år i vardera riktningen) samt gruppen 0-
20 år (ca 50 per år).  

I Kronobergs län är 10 % födda utomlands. Detta är mer än riks-
genomsnittet om man inte räknar storstadslänen. Markaryd har 
högst andel utrikes födda (12 %) och Tingsryd lägst (7 %). 

Boende och huspriser 
Hushållsstorleken har minskat från 2,4 invånare per lägenhet 1990 
till 2,03 invånare per lägenhet 2004, en avspegling av att det blir allt 
fler enpersonshushåll.

I Kronobergs län dominerar småhusen utom i Växjö. Priserna på 
bostäder från 1999 till 2004 har ökat med ca 54 % i Växjö kommun. 
I länet är utvecklingen mycket ojämnt fördelad med 3 % under 
samma period i Lessebo och 44 % i Älmhult. Den svaga prisutveck-
lingen utanför Växjö gynnar inte nybyggande i övriga orter. 

Procentuell andel in- och utflyttning till och från kommuner inom och utom länet. 

Inflyttning (%) Utflyttning (%)

från  
kommun

i länet 

från  
kommun 
utanför  
länet 

från 
ut-

landet 

till
kommun 

i länet 

till
kommun 
utanför 
länet 

Till ut-
landet 

Alvesta 42 36 22 50 46 4
Lessebo 41 44 15 46 47 7
Ljungby 19 66 15 18 74 8

Markaryd 16 64 20 20 74 6
Tingsryd 30 58 12 35 61 4

Uppvidinge 27 59 14 34 62 4
Växjö 24 67 9 19 75 6

Älmhult 19 61 20 23 64 13
    

Länet  82 18 92 8

T.v. visas antalet lägenheter i små-
hus respektive flerbostadshus. Små-
husen dominerar utom i Växjö. 
Under senare år har flerbostads-
husen dominerat byggandet. Små-
hus har främst byggts i Växjö med 
närområde.

T.h. redovisas medelpriser för 
småhus 2004 per kommun.  
Kommunerna är rangordnade  
efter medelpriset och placeringen 
i riket anges inom parentes.  

Ovan visas inrikes och utrikes flyttningsöverskott och - underskott i länet, vilket tack vare in-
vandringen de senaste åren skapar ett totalt flyttningsöverskott. Till höger visas kommunvis hur
flyttningarna fördelas procentuellt inom och utom länet och riket. 
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Ovan butiksomland med 10 km resväg till dagligvarubutik 2005.  Nedan orter-
nas serviceutbud 2005, där 10 km radie visas runt orter med kvalificerad service 
respektive vardagsservice och 5 km radie runt orter med skola och butik. Runt 
Växjö redovisas 5 och runt Ljungby 3 mils radie för att markera inverkan av re-
gionala centrumfunktioner.  

Servicestrukturen viktig i vardagslivet
Mellan de små orterna sinsemellan, deras omland och större orter 
och regioncentrum finns ett ömsesidigt och funktionellt beroende. 
Den befintliga strukturen med många utspridda tätorter gör att det 
finns en god tillgänglighet till basservice överallt. Småorterna är en 
resurs för en balanserad utveckling och av stor betydelse för omgi-
vande glesbygd. I många små orter erbjuds de boende en ur många 
aspekter god livsmiljö.

I takt med att befolkningen på landsbygden har minskat har un-
derlaget för stationär service blivit mindre. Hälften av länets 80 för-
samlingar har endast ett begränsat utbud av kommersiell service. 
Drygt en tredjedel av församlingarna saknar dagligvarubutik. Det 
är i allmänhet de små orterna (mindre än 1000 inv.) som har förlorat 
servicefunktioner. Några orter har dock även fått ett ökat antal ser-
vicefunktioner.

Kartbilderna på denna sida redovisar serviceförsörjningen mot 
bakgrund av en kartbild med alla orter, dvs. både tätorter och 
mindre orter och byar med minst 50 invånare. Den övre kartan visar 
omland med 10 km resväg till dagligvarubutiker 2005. I länet är det 
4 700 personer som har längre än 10 km till butik. På den nedre kar-
tan görs ett försök att spegla räckvidden av de olika orternas service 
2005. 10 km radie visas runt orter med kvalificerad service respekti-
ve vardagsservice och 5 km radie runt orter med skola och butik. 
Runt Växjö redovisas 5 och runt Ljungby 3 mils radie för att marke-
ra inverkan av regionala centrumfunktioner. Värderingen av kvalifi-
cerad service respektive vardagsservice utgår från en samlad bedöm-
ning av orternas tillgång både till kommersiell service och samhälls-
service. Med vardagsservice avses skola och livsmedel samt ytterliga-
re 5-10 servicefunktioner.  

Orterna nära Växjö tenderar att tappa servicenivå. Närheten till 
Växjös stora serviceutbud (där det perifert belägna handelscentru-
met Samarkand vuxit förbi centrum i omsättning räknat) gör det 
svårt att hålla en servicenivå som borde vara möjlig med hänsyn till 
befolkningsunderlaget på orten. Vad kommer denna urholkning av 
orternas service att betyda på sikt? 

Butiksomland 10 km 

Variation i serviceutbud 2005
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Tillgång till utbildning hela livet 
Utbildningsmöjligheterna är strategiskt viktiga för en regions fram-
tid.

Grundskoleutbildning på de lägre stadierna har haft god täck-
ning över hela länet, men de senaste åren har ett par små skolor 
stängt varje år. Gymnasieutbildning finns i alla kommuner, med 
begränsade valmöjligheter, men också profilering på det som är sär-
drag i respektive kommun. 

En lägre andel av Kronobergarna har eftergymnasial utbildning 
jämfört med riket som helhet. Detta är tydligast inom industrikom-
muner, där också skillnaden mellan män och kvinnor är mest mar-
kerad. Ca 25 % av männen i länet saknar gymnasieutbildning. 

Universitetets tredje uppgift vid sidan om undervisning och forsk-
ning är att utveckla kontakter och samarbete med omgivande sam-
hälle. Utbytet mellan Universitetet och samhället ökar. De flesta av 
länets kommuner har utvecklat kompetenscentrum som sprider ut-
bildningsmöjligheterna och skapar förutsättningar för flexibelt och 
återkommande lärande i olika skeden av livet.  
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Andel med eftergymnasial utbildning bland 25-64-åringar 2004  

Tillgång till grundskola, ovan, och till gymnasium och högre utbildning, nedan. 
Båda kartredovisningarna visar både tätorter och byar/småorter med minst 50 invånare 

Grundskolor
2005

Högre utbildning 
2001

Eftergymnasial utbildning 
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Näringsliv och sysselsättning 
Kronobergs län präglas av förhållandevis låg arbetslöshet och hög 
andel sysselsatta. 80 – 87 % av dem som är 20-64 år arbetade 2002, 
vilket är fler än i riket. Växjö ligger bara på 80 % sysselsatta, något 
under länsgenomsnittet eftersom många studerar vid universitetet.  

Industrin ger fortfarande stark prägel på Kronobergs län, även 
om tjänstesektorerna ökar sin andel. Antalet sysselsatta inom priva-
ta tjänster har ökat stadigt sedan 1970-talet, medan offentliga sek-
torn har planat ut efter en dramatisk expansion 1970-1985. Andelen 
förvärvsarbetande i länet som helhet är dock fortfarande 5-7 % lägre 
jämfört med 1990.  

År 2002 arbetade kvinnorna till 55 % inom offentlig sektor och 
45 % inom privat sektor medan motsvarande siffror för männen var 
17 respektive 83 %. Medelinkomsten 207 tkr (för män 242 tkr och 
kvinnor 171 tkr) låg under riksgenomsnittet 217 tkr. Detta är en 
mittposition i riket om storstadslänen räknas från. Utvecklingen 
1998-2002 var dock något bättre än i riket som helhet. Länets BRP 
(bruttoregionprodukt) hör till de högsta i landet om storstadslänen 
räknas från, trots en sämre utveckling än riket de senaste åren. 

Framtiden för industrisektorn anses osäker beträffande produk-
tion med lågt ”kunskapsinnehåll”, vars produktion relativt lätt kan 
flyttas till andra länder och världsdelar. Länets västra del är bero-
ende av stora industriarbetsställen med jämförelsevis låg utbild-
ningsnivå hos arbetskraften. Även i östra länsdelen finns enskilda 
orter och kommuner som är starkt beroende av enstaka företag. 
Dessa områden ligger dock inom pendlingsavstånd till Växjö, vilket 
innebär lägre sårbarhet. Beträffande branscherna aluminium, trä 
och tunga fordon pågår i Sydsverige samhällsstödda satsningar för 
att samarbeta i s.k. klusterbildningar för att stärka den internatio-
nella konkurrenskraften.  

Ovan arbetsplatsers fördelning i länets kommuner. Cirklarnas storlek är propor- 
tionell mot antalet arbetsplatser. Nedan förändringar 1970-2000 efter näringsgrenar   
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År 2000 fanns 86 % av arbetsplatserna i 
tätorterna. Växjö dominerade stort med ca 
30 000 jobb och avgörande inflytande på 
omgivande kommuner. Ljungby hade 
mindre än 1/3 så många jobb, och Älm-
hult drygt 1/5 så många jobb som Växjö. 
Många mindre orter hade förhållandevis 
många arbeten med tanke på ortens stor-
lek. Om man jämför orternas folkmängd 
med antalet arbetsplatser framträder några 
mindre orter som utpräglade inpendlings-
orter. Älmhult är den enda större orten 
bland dessa. Växjö ligger tillsammans med 
övriga större orter i gruppen under, vilket 
för Växjös del kan förklaras med det stora 
antalet studenter. En grupp små orter är 
bostadsorter och beroende av arbetsplats-
utbudet i omgivningen. Störst av dessa är 
Hovmantorp och Rottne i Växjös närom-
råde. I många av de små orterna domine-
rar männen bland de arbetande. 

Andelen unga förvärvsarbetande har 
minskat drastiskt, och förväntas inte öka 
igen. De stora pensionsavgångar som för-
väntas fram till 2020 (t.ex. hälften av de 
anställda inom offentlig förvaltning) leder 
därför till ett arbetskraftsunderskott. Med 
fler människor i arbete, inflyttning och 
större inpendling kan arbetskraftsbehovet 
fyllas.

Enligt Långtidsutredningens bedöm-
ning kommer Växjö och Ljungbys arbets-
marknadsregioner få underskott på ar-
betskraft fram till 2020, medan Älmhult får 
ett visst överskott. 

Ovan visas sysselsatta i länets tätorter ge-
nom cirklar vars ytor är proportionella mot 
antalet arbetande även uppdelat på män re-
spektive kvinnor. De utpräglade industri-
orterna avtecknar sig tydligt med mycket 
större andel arbetande män. 

På kartan till vänster är ytorna för respektive 
ort proportionell till tätortsbefolkningen me-
dan färgerna anger kvoten mellan antalet 
sysselsatta och antalet  boende på respektive 
ort, ett mått på karaktären av ”bostadsort” 
respektive ”arbetsort.

”Arbetsort” eller 
”bostadsort”? 

Förvärvsarbetande dag-
befolkning i tätorter 2000 
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Kartan ovan bygger på statistik om pendling mellan 
kommuner och ska förstås tillsammans med föregåen-
de sidas bild över arbetsplatsernas fördelning mellan 
tätorterna och dessas karaktär av bostadsorter eller 
arbetsorter. Pilarnas tjocklek redovisar pendlings-
strömmarnas storlek, se förklaring. 

Pendling
kommun-
län

Pendling 
kommun-
kommun

De största 
strömmarna 
kommun-
kommun

Pendling 
Totalt arbetspendlade år 2003 över 23000 
människor över kommungräns inom Kro-
nobergs län samt till och från länet. I dessa 
siffror ingår även långväga pendling på 
veckobasis eller mer. Pendlingen ökar sta-
digt, t.ex. ökade inpendlingen till länet 
med 250 personer från 2002 till 2003, då 
den var 1750 personer 2003.  

Inom länet arbetspendlade nästan 
10 000 personer. Markaryd, Lessebo och 
Tingsryd berörs av ca 2000 pendlings-
rörelser vardera (in- och utpendlingen 
sammanräknad), Tingsryd 2600, Älmhult 
och Ljungby c:a 3000, Alvesta 5300 samt 
Växjö 13000, dvs. mer än hälften av alla 
pendlingsrörelser i länet. Pendlingen över 
länsgräns berör främst angränsande kom-
muner, men både gentemot residensstä-
derna och även Stockholm och Göteborg 
finns tydligt avläsbara strömmar. Växjö 
har störst nettoinpendling (drygt 2000 per-
soner). Därefter följer Älmhult 1000 perso-
ner, Markaryd 450 och Uppvidinge 350. 
Ljungby har balans mellan ut- och in-
pendling medan Tingsryd har nettout-
pendling på nästan 500 personer, Lessebo 
drygt 700 personer och Alvesta har 1300 
fler utpendlare.

Pendling från och till kommunerna i 
Kronobergs län 2003-12-31 redovisas här 
beträffande pendlingsströmmar som är 
större än ca 100 resor. Även urskiljbara 
pendlingsrelationer till längre bort liggan-
de kommuner redovisas. 
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Hållbar struktur? 
Utifrån de förhållanden som redovisats 
har en sammanfattande bild tagits fram 
som speglar trafik och utbyte inom länets 
olika delar. Den västra länsdelen präglas 
av ett linjärt samband i ett band utmed 
Lagadalen, inom länet och med starka 
kontakter utefter E-4-an mot Värnamo och 
norrut samt framför allt söderut mot Skå-
ne.

Östra länsdelen som domineras stort av 
Växjö. har helt annan struktur, en stjärna 
som breder ut sig utmed vägarna mellan 
sjöarna. Den omfattar även kommunerna 
Alvesta, Uppvidinge, Lessebo och Tings-
ryd (Växjö arbetsmarknadsregion). Stjär-
nans armar sträcker sig mot Skåne via väg 
23 och stambanan, mot Kalmar och Karls-
krona samt mot Värnamo, som knyter an 
till E4 och med vidare förbindelse till Gö-
teborg, även Kust-till-kustbanans sträck-
ning. Den gamla gränsen mellan folklan-
den Värend och Finnveden överbryggas 
nu av ett pendlingsutbyte längs väg 25. 

Stjärnans armar fångar in många av 
småorterna. Genom sin belägenhet i Väx-
jös differentierade arbetsmarknadsregion 
är dessa små orter mindre sårbara än de i 
mer perifera delar av länet. Å andra sidan 
dominerar Växjö så starkt att de kan ten-
dera att bli ”ofullständiga” orter utan ar-
betsplatser och med begränsad service 
trots bra befolkningsunderlag. 

Ovan visas en sammanfattande bild av länets struktur vad 
gäller transporter och samband mellan orter av olika stor-
lek och funktion i regionen. E 4:an i västra delen av länet 
är markerad som nationell väg, medan vägarna 23 söder 
om Växjö, 25, 27 och 30 söder om Växjö angivits som vik-
tiga regionala vägar. Väg 23 och väg 30 norr om Växjö 
bedöms ha en något lägre dignitet. Stambanan och Kust- 
till kustbanan förstärker några transportstråk. I framtiden 
kan ett snabbtåg i den diskuterade Europakorridoren för-

stärka transportstråket utmed E4 och även knyta Värna- 
mo starkare till detta stråk. Växjö med sina många regio-
nala funktioner anges som regionalt centrum (förstärkt av 
nationella och internationella flygförbindelser). Ljungby, 
Alvesta, och Älmhult bildar tillsammans med Värnamo, 
strax nordväst om länet, lokala centrum som tillsammans 
med Växjö är noder i ett regionalt system. De orter som 
ligger inom de stråk som markerats har andra utvecklings-
förutsättningar än de som ligger utanför dessa stråk. 
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I SEBTrans projektets analys av den svenska delen 
pekar man på splittring och bristande kontakt mellan 
de tillgängliga utvecklingsresurserna i det glest be-
folkade sydöstra hörnet av Sverige. Att förbättra 
kommunikationerna är av strategisk betydelse för att 
möjliggöra handel och kontakter. Genom att stödja 
utvecklingen av och integrationen mellan de noder

som har tillväxtpotential kan man bygga urbana nät-
verk och samtidigt nätverk av mindre samhällen i 
omlandet. Dessa nätverk kan stödja varandra genom 
att de erbjuder olika kvaliteter, innovativa täta miljö-
er kombinerat med närhet till en attraktiv landsbygd 
med natur- och kulturvärden, som kan generera ut-
veckling av turistsektorn.

Regionförstoring  
och omvärldssamband  
Potentialen i förbindelserna med Södra 
Europa och Östra Europa via sydöstra 
Sverige har studerats i Interregprojektet 
Sebtrans. Där pekar man framför allt på de 
möjligheter för sydöstra Sverige som finns 
i utökade kontakter österut och söderut 
över Östersjön.

Man visar också betydelsen av region-
förstoring genom bättre vägar och tåg-
förbindelser. De utpekade transportkorri-
dorerna har betydelse för att utveckla och 
modernisera strukturen av industriorter 
omgivna av små samhällen och byar till 
moderna delregionala kärnor som är 
sammanbundna i nätverk för transporter, 
kommunikation, utbildning, näringsliv 
och kultur. Kollektivtrafik och effektivt 
kombinerade samhällstjänster knyter sam-
man de regionala och lokala nivåerna. 
Landsbygdsområdena kan dra nytta av 
den starkare tillväxten i närbelägna städer 

Till höger en bild över södra Sverige 
framtagen i Sebtrans-projektet som visar 
de övergripande transportstrukturerna 
och betydelsen för regionen att utveckla 
ett stråk i syd-öst-nordväst som kan stärka 
sambanden mellan de större orterna och 
även bidra till landsbygdens utveckling 
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Grönstruktur 
och attraktiv miljö  
Vistelse i och kontakt med grönska är vik-
tigt för vårt välbefinnande. Det motverkar 
stress, ger återhämtning, ny energi, för-
bättrar sömn och ger motståndskraft mot 
infektioner och depressioner. Avgörande 
är närheten, tillgängligheten och kvalite-
ten, särskilt betydelsefullt för barn och äld-
re. Tätorternas gröna områden är kravlösa 
mötesplatser, formar ortens karaktär och 
identitet, är ett gemensamt vardagsrum för 
möten, lek och rekreation samt står för en 
viktig del av den biologiska mångfalden. 

I länet finns 46 tätorter med direkt kon-
takt med sjö eller vattendrag (enligt röda 
kartan) och 24 småorter med motsvarande 
kvalitet. Bara 7 tätorter saknar vattenkon-
takt medan 21 småorter gör det. Närheten 
till vattnet har varit viktigt när orterna ut-
vecklades. Under 1980- och 1990- talet har 
dock flera orter snarare vuxit från vattnet. 
Det finns en stor potential att utveckla i or-
ternas sjönära områden både som en viktig 
boenderesurs och som värdefulla gemen-
samma vistelseytor och gröna portar ut i 
det omgivande landskapet. Kartan ovan 
till vänster visar alla orter med vatten-
kontakt samt den rikedom av värdefulla 
natur och kulturområden som är en till-
gång för orternas befolkning, och en resurs 
för att öka attraktiviteten. I Växjö stad är 
sjöarna och gröna kilar in i tätorten viktiga 
kvaliteter.
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Ovanvisas hur rymlig respektive ort är, d.v.s. hur stor andel av 
länets befolkning samt hur många människor som bor med olika 
”rymlighetsgrad” i tätortsmiljön.  

Orternas täthet är ett grovt mått på hur mycket mark vi 
förbrukar. Med en slentrianmässig planering, t.ex. ste-
rila ensartade gräsmattor och för många uppsplittrande 
vägar, kan dock stor rymlighet upplevas som enahanda 
och ödslig. Det som avgör är omsorg i planering och 
skötsel, att barriärer inte hindrar tillgängligheten och 
att det gröna är ett inslag på alla nivåer i miljön, bo-
stadsgårdar träd utmed gator, promenadstråk, öppna 
och överblickbara parker, naturskog och stråk ut i det 
omgivande landskapet. 
Till vänster visas hur många som bor i orter av olika 
rymlighet. Den tätaste orten är Växjö, och i den andra 
gruppen återfinns Ljungby och Alvesta, men också 
Rottne och Lessebo. Orter med rymlig bebyggelse är 
Norrhult-Klavreström, Gemla, Strömsnäsbruk, samt de 
allra flesta riktigt små orter. 

Befolkningstäthet i 
tätorter, inv/km2

Orter med  
vattenkontakt
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Nationellt delmål 

Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall 
senast år 2010 vara identifierade och ha en 
långsiktigt hållbar förvaltning.

Regionala miljömål 

Ett treårigt program för de kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader som bör ha 
byggnadsminnesstatus skall tas fram av 
Länsstyrelsen och initieras före 2004. 

Metoder för att definiera och identifiera kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse 
skall utvecklas och användas. 

God bebyggd miljö - 
del II

Kulturhistoriskt  
värdefull bebyggelse 

I Kronobergs län består tätorterna huvud-
sakligen av bebyggelse från 1900-talet, 
med viss övervikt för hus från tiden efter 
1950. Hus från tiden före 1950 är därför 
extra angelägna att slå vakt om, t.ex. 20-
talshus, särskilt i sammanhängande områ-
den. Landsbygden däremot domineras av 
byggnader från senare delen av 1800-talet 
och början av 1900-talet. Utöver kyrkorna, 
som i princip utgör de äldsta byggnader-
na, finns enstaka både bostadshus och 
ekonomibyggnader från 1700-talet. 

Till de intressanta byggnader, som ka-
raktäriserar den utveckling och förändring 
som ägt rum både i städerna och på lands-
bygden hör olika kategorier av offentliga 
eller gemensamt ägda hus, t.ex. tingshus, 
prästgårdar, frikyrkobyggnader, folkets 
hus och liknande. Till dessa byggnader 

kan också räknas industrierna med tillhö-
rande miljöer .

Glasbruken – en viktig del av vårt 
kulturarv 
Glasbruksmiljöerna utgör en viktig del av 
det småländska kulturarvet. En inven-
tering av glasbruken gjordes 1998. I den 
framkom det att det totalt har funnits 55 
glasbruk och hyttor i Kronobergs län. Idag 
är endast 7 av glasbruken i bruk liksom 
ungefär lika många studioglashyttor. Till-
verkningen är inriktad på manuell pro-
duktion av servis-, prydnads- och konst-
glas. Tillverkningen av glas för fönster och 
emballage, som förr var vanlig, finns där-
emot inte kvar i länet. Den största kon-
centrationen av bruk finns i länets nord-
östra del men glasbruk har funnits spritt 
över hela länet. 

Länets äldsta glasbruk låg i Trestens-
hult i Almundsryds socken, Tingsryds 
kommun, men av det bruket finns endast 
en ruin kvar. Länets äldsta fungerande 
bruk är Kosta som startades 1742.  

Glasbruken anlades på platser där det 
var gott om skog som krävdes för tillverk-
ningen. Kring glasbruket byggdes sedan 
hela samhällen upp där i stort sett allt 
präglades av industrin. Samhällena har 
därför en karaktär som skiljer sig markant 
från andra orter och ofta kan man än idag 
följa brukets historia och utveckling såväl 
på orter med en aktiv industri som på de 
där bruket har lagts ner.  

På en bruksort finns inte bara de bygg-
nader som hör till själva tillverkningen 
utan även byggnader som arbetarbostäder, 
bruksgårdar, disponentbostad, folkets hus 
och kooperativa handelsbodar. Ett av lä-
nets glasbruk, Rosdala bruk, är bygg-
nadsminnesförklarat. År 2001 lades verk-
samheten ned. Rosdala var landets enda 
glasbruk som tillverkade lampglas. Kosta 
bruksmiljö utgör ett av länets riksintres-
sen.

Identifierad och långsiktigt  
skyddad bebyggelse 

För att identifiera den kulturhistoriskt vär-
defulla bebyggelsen behövs ytterligare 
inventeringar och utvärderingar. Skydds-
bestämmelser i detaljplan eller områdes-
bestämmelser och byggnadsminnen (BM) 
är de enda långsiktiga skyddsinstru-
menten. Miljöer med byggnader kan också 
skyddas inom kulturreservat enligt Miljö-
balken. I länet finns ett kulturreservat och 
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det är komministerbostället Råshult. Be-
byggelsen ifråga är sedan tidigare även 
skyddad som byggnadsminne. Länet har 
idag ett trettiotal BM förutom kyrkorna, 
som har ett särskilt skydd enligt Kultur-
minneslagen. Samlad kunskap om omfatt-
ningen av skyddet i detaljplanerna saknas. 

Övergripande program för kultur-
miljövården 
Det finns ett kulturminnesvårdsprogram 
från 1981 för hela länet. Bland de ca 120 
områden som där redovisats med karta 
och historisk bakgrund finns också kul-
turmiljövårdens ca 30 riksintressen. Även 
ett antal enstaka objekt redovisas för varje 
kommun. Materialet från detta program 
har arbetats in i kommunernas översikts-
planer.

De flesta kommunerna har egna kultur-
miljöprogram med fördjupade beskriv-
ningar av respektive kommuns historiska 
utveckling och med viss redovisning av 
byggnadsbeståndet samt beskrivning och 
avgränsning av vissa särskilt intressanta 
miljöer. Ofta tecknas på ett fylligt och in-
tressant sätt bygdens och samhällenas till-
komsthistoria, vilket även placerar in be-
byggelsen i ett personhistoriskt sam-
manhang. 

Dessa områden finns i de flesta fall re-
dovisade i översiktsplanerna. Rekommen-
dationerna om hänsyn till kultur-
miljövärden varierar i tyngd mellan olika 
kommuner.

Dessutom saknas i princip en tydlig och 
heltäckande identifiering av vad som är 
särskilt kulturhistoriskt värdefullt och li-
kaså saknas en plan för vad som är vikti-
gast att prioritera i ett långsiktigt säkerstäl-
lande. År 2001 genomfördes dock ett pro-
jekt där tänkbara kulturreservat identifie-
rades. En prioriteringslista är under arbete. 

Identifieringen av bebyggelse  

Bebyggelse i byar 
I Kronobergs län finns en hel del bygg-
nadsinventeringar gjorda, dels by- eller 
sockenvis i Ljungby och i Tingsryd kom-
muner dels sektorsvis utifrån bygg-
nadernas funktion. 

De sockenvisa inventeringarna omfattar 
i princip all bebyggelse. Urvalskriterierna 
för vad som är kulturhistoriskt värdefullt i 
de enskilda husen är inte helt tydligt men 

av den beskrivande texten framgår att ål-
der, ursprunglighet/autencitet och repre-
sentativitet är självklara värderings-
grunder vad det gäller bostadshus och 
unicitet i vissa fall särskilt när det gäller 
kategorihus, t.ex. ordenshus, missionshus i 
en tätortskärna och som solitärer på lan-
det. Större sammanhängande miljöer har 
också högt bevarandevärde i en tätort. 

Generellt redovisas historisk bakgrund 
till bebyggelsens framväxt och på karta 
avgränsning av sammanhängande om-
råden av vad som är särskilt kultur-
historiskt värdefullt vad det gäller bl.a. 
bebyggelsemiljöer. Genom historiska kart-
överlägg kan kontinuitet bakåt spåras. 

De sektorsvisa inventeringarna om-
fattar följande kategorier: 

Skolor - 1961 
Broar – 1977 
Prästgårdar - 1983 
Järnvägar och Järnvägsmiljöer - 1985-86 
Bönhus, Missionshus och kapell,   

1987, 1989 
Folkets Hus och Folkets Park - 1994 
Kulturminnen i vägens spår - 1996-97 
Glasbrukens byggnadskultur - 1998 
Stationshus - 1998-99 
Smalspårsutredningen - 2000 
Kyrkobyggnader - 1998 
Herrgårdar - 2001-2003 
Lador - 2003-2004 

Villa Lilla Gunnarbo i Växjö blev byggnads-
minne år 1988. Foto: Helena Åkerberg. 
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Inventeringarna utgår från att alla bygg-
nader inom en kategori dokumenterats 
och beskrivits. Gemensamt för dessa sek-
torsvisa inventeringar är att ett tio – tjugu-
tal av de mest skyddsvärda i vardera kate-
gorin valts ut och presenterats på särskilt 
sätt utifrån mer eller mindre tydliga krite-
rier av typen, byggnaden tillhör de äldsta 
av sitt slag, väl bibehållen i ursprungligt 
skick, intressant hantverksmässig eller 
arkitektonisk utformning, omgivande mil-
jö relativt orörd osv. I vissa fall kan este-
tiska omdömen vägas in. Sektorsinventer-
ingarna är i varierande grad inarbetade i 
kulturmiljöprogrammen. 

De ovannämnda sektorsinventering-
arna uppfyller kraven att den kultur-
historiskt värdefulla bebyggelsen är iden-
tifierad i första hand genom tabell-
sammanställningar i inventeringen och 

genom en utförligare presentation i den 
tryckta rapporten. Inventeringarna har 
gjorts av Smålands Museum, vanligtvis på 
uppdrag av någon kommun eller av Läns-
styrelsen på eget initiativ. 

Däremot saknas långsiktigt skydd för 
bebyggelsen – exempelvis som byggnads-
minne eller genom detaljplan. Inven-
teringsrapporterna är oftast inte förank-
rade i något kommunalt politiskt beslut. 
Det saknas också en genomgripande dia-
log med byggnadernas ägare och med 
kommunerna om dessa säkerställande 
frågor.

Ett program i form av en treårsplan för 
vilka hus som borde skyddas som bygg-
nadsminne är upprättat på Länsstyrelsen. 
Skyddsbestämmelserna är kanske inte så 
tydliga men innebörden är i princip: 

Husen får ej förvanskas 
Vid renoveringar skall ursprungliga 
material och metoder användas 

Bebyggelse i tätorterna 
I länet finns två tätorter – Växjö och 
Ljungby där bevarandeprogram gjorts för 
tätorterna. Här kan den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen sägas vara iden-
tifierad.

Växjöprogrammet gjordes 1992 (en för-
djupad riksintressebeskrivning) och har 
resulterat i att materialet ingår i en fördju-
pad översiktsplan antagen av kom-
munfullmäktige. Beträffande Ljungby är 
bevarandeprogrammet gjort 1999/2000 
och man planerar en politisk process inför 

ett antagande. I flera av tätorterna i övrigt 
finns äldre byggnadsinventeringar som 
utförts av Smålands Museum. Ovan-
nämnda rapporter kan med sina program 
för säkerställande bilda utgångspunkt för 
vidare analys och utvärdering utifrån vissa 
gemensamma kriterier. Detta kan ge ut-
gångspunkter för att utveckla arbetet med 
mål och uppföljning. 

I likhet med vad som gjorts med Glas-
bruksinventeringen går det att penetrera 
de övriga sektorsinventeringarna, och tyd-
ligare peka ut vad som är viktigast att 
skydda.

Avsikten är också att Länsstyrelsen 
skall gå vidare med nya inventeringar, 
främst inom industriminnesområdet. 

Skydd 
En förhållandevis liten andel av den kul-
turhistoriskt värdefulla bebyggelsen är 
skyddad i detaljplan respektive områdes-
bestämmelser. Närmare överblick över 
situationen saknas. Det saknas också över-
blick över hur det ”skydd,” som rekom-
mendationer i bevarandeplan innebär, har 
fungerat, t.ex. i riksintresset Centrala Väx-
jö.

För kulturreservat är det sambanden 
mellan det skötta landskapet och bygg-
naderna som är kärnan. Föreskrifter upp-
rättas för att uppnå syftet med reservatet. 

Ängslador i Älghults socken. Foto: Helena Åkerberg
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Nationellt och regionalt miljömål 

Antalet människor som utsätts för trafikbul-
lerstörningar överstigande de riktvärden som 
riksdagen ställt sig bakom för buller i bostä-
der skall ha minskat med 5 % till år 2010 
jämfört med år 1998.

Riktvärden för buller: 

30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus. 

45 dB(A) maximalnivå inomhus nattetid. 

55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus  (vid fasad). 

70 dB(A) maximalnivå vid uteplats i  
 anslutning till bostad.

Buller

Buller är ett utbrett miljö- och folk-
hälsoproblem och är en av de miljö-
störningar som berör flest antal människor 
i Sverige. Drygt två miljoner människor 
bedöms vara utsatta för trafikbuller som 
överskrider riksdagens riktvärden utom-
hus vid sin bostad. 1998 bodde drygt hälf-
ten av dem i de tre storstadslänen. Samma 
år utsattes uppskattningsvis 840 000 per-

soner för buller från vägtrafik över rikt-
värdena inne i sina bostäder. Av detta 
framgår att bullerproblemen i mångt och 
mycket är störst i de tätbebyggda delarna 
av Sverige.  

Trafikbullret ökar dessutom, främst på 
grund av ökande trafikmängd, ökade has-
tigheter samt grova och breda däck. 

Kronobergs län kännetecknas av en gles 
bebyggelse med en hög andel boende i 
småorter och på landsbygden. Det är där-
för rimligt att anta att länet har förhållan-
devis liten andel bullerstörda invånare. 
Det finns dock vissa platser i länet där 
bullerstörningarna förekommer. Detta 
gäller utmed vissa mer högtrafikerade 
vägar och järnvägarna, som löper genom 
länet. Flest personer drabbas naturligtvis 
där dessa vägar och järnvägar löper ge-
nom tätorterna. Bullerstörningar upp-
kommer dessutom inte bara från trafikar-
bete av olika slag, utan även från industri-
anläggningar och tillfälliga konstruk-
tionsarbeten m.m. 

Åtgärdsprogram 
Stora satsningar görs för att minska trafik-
bullret i samhället. Trafikverken arbetar 
enligt den transportpolitiska propo-
sitionen (1997/98:56) med åtgärdsprogram 
i två etapper. Både Vägverket och Banver-
ket har i en första etapp inriktat sig på de 
allra mest utsatta bostäderna. Fönster och 
fasadbeklädnader görs mer bullerdäm-
pande och bullerskärmar och vallar byggs 
längs vägar och järnvägar. Sedan 1998 har 

det även funnits ett 50 procentigt statligt 
bidrag för bullerdämpande åtgärder längs 
det kommunala vägnätet.  

Barriäreffekter 
Bullerskärmar och vallar har bl.a. den 
nackdelen att de ofta uppfattas negativt ur 
estetisk synpunkt. Dessutom ger de upp-
hov till fysiska och visuella barriärer. 

Utformningen av bullerskärmarna har 
dock på senare tid börjat ta hänsyn till 
estetiska aspekter, vilket bl.a. resulterat i 
bullerskärmar i form av stengärdsgårdar. 
Dessa smälter bättre in i den omgivande 
miljön och skapar inte sikthinder, då de 
inte är så höga. Denna typ av lösning är 
dock inte lämplig eller tillräcklig överallt.  

I Kronobergs län, såväl som i landet i 
stort, kommer bullerskärmar och vallar bli 
en allt mer vanlig syn, speciellt vid ny-
byggnation men även vid förändringar i 
äldre väg- och gatunät. 

Större trafikleder och järnvägarna som 
löper genom, och utmed, flera av länets Bullerskärm på Vallviksvägen i Växjö. 

Foto: Per-Anders Persson  



184 - God bebyggd miljö – del II

Regionalt miljömål 

Tysta områden är inventerade och har införts
i översiktsplaner senast 2010. 

Nationellt delmål 

År 2010 skall uttaget av naturgrus i landet
vara högst 12 miljoner ton per år. 

Regionalt miljömål 

Uttaget av naturgrus sänks från nuvarande
630 000 ton till 315 000 ton år 2010.

Regionalt miljömål 

Antalet grustäkter fortsätter att minska från 70
idag till 35 år 2010. 

tätorter ger även de upphov till barriär-
effekter av olika slag. 

Tysta områden

I takt med att bullerproblematiken har fått 
ökad uppmärksamhet, har även intresset 
för tysta områden ökat. Växjö kommun 
har utfört en utredning av vilka tysta om-
råden som finns inom kommunen.1 Ut-
gångspunkten har varit kända stör-
ningskällor. De områden som inte har någ-
ra kända bullerkällor har på så vis lokali-
serats. I övrigt är situationen outforskad i 
länet.

Naturgrushushållning 
Grusförsörjningen – statistik 
och produktionsförhållanden 
Alla som exploaterar täkter som kräver 
tillstånd och de som bedriver kross-
verksamhet som inte är knuten till en täkt 
lämnar årligen uppgifter om sin produk-
tion till Länsstyrelsen. 

Uppgifterna sammanställs sedan av
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) 
och redovisas en gång/år. 

Den totala produktionen av ballast-
material i Sverige låg 2003 på c:a 71 miljo-
ner ton, vilket motsvarar ungefär 8 ton per 
svensk. I länet låg den totala produktionen 
2003 på ca 1,6 miljoner ton, motsvarande 
ca 9,3 ton per kronobergare. Länet hamnar 
alltså något över riksgenomsnittet. I dessa 
siffror inkluderas krossberg, morän, na-
turgrus samt återvinningsmassor. I länet 
har produktionen under senare år legat på 
ca 1,3 - 2,4 miljoner ton, se figur 1. 

Bergkross 
Produktionsmönstret för flertalet av länets 
ballastproducenter har förändrats markant 
under de senaste åren. Ett framträdande 
drag är det ökade utnyttjandet av berg-
kross hos de större och medelstora produ-
centerna. År 1995 fanns 3 bergtäkter i lä-

net, två i Växjö och en i Uppvidinge kom-
mun. Idag finns 12 bergtäkter som är loka-
liserade i sju av länets åtta kommuner.  
Från de tre bergtäkterna år 1995 produ-
cerades ca 500 000 ton ballastmaterial, vil-
ket då utgjorde knappt 30 % av den totala 
produktionen i länet. 

Det ökade antalet bergtäkter har med-
fört att produktionen under de senaste 
åren har legat på ca 1 milj. ton, vilket inne-
bär en andel av totalproduktionen på 60-
70 %. Utbyggnaden av E4 i Markaryds 
kommun under åren 2004 och 2005 medför 
en markant ökning av såväl den totala 
ballastproduktionen som andelen berg-
kross.

Bergmaterialet i täkterna utgörs överlag 
av urbergarter med mestadels god eller 
mycket god kvalitet. Täkterna är i första 
hand avsedda att tillgodose den lokala 
eller regionala marknaden i ett långsiktigt 

Figur 1. Produktion av ballastmaterial i Kronobergs
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perspektiv. Vid sidan av bergtäkterna no-
teras även ett ökat utnyttjande av entre-
prenadberg från byggnationer samt rest-
massor bl.a. i form av skrotsten från täkter 
med s.k. prydnadssten. 

Återvinning
Flera ballastproducenter i länet har påbör-
jat eller avser att påbörja en organiserad 
hantering av massor som kan återvinnas. I 
vissa bergtäkter och i anslutning till andra 
större täkter finns goda förutsättningar att 
hantera dessa massor. 

I sex av länets bergtäkter, fördelade på 
fyra kommuner, bedrivs idag återvinning 
för ballaständamål. I ytterligare två kom-
muner bedriver företag i branschen denna 
verksamhet på platser i anslutning till 
större tätorter. För närvarande saknas 
dock en organiserad återvinning av bal-
lastmaterial i Markaryds och Älmhults 
kommuner.

Med sådana lokaliseringar skapas sam-
tidigt förutsättningar för samproduktion 
och returlastade körningar. Även kommu-
nerna bör ta ett samordningsansvar för att 
få till stånd ytterligare ett antal återvin-
ningsstationer för ballastmaterial. I första 
hand bör dessa etableras i tätortsnära om-
råden.

Naturgrus 
Användandet av naturgrus har minskat 
kraftigt till förmån för alternativa material 
och då främst bergkross. Skälen till den 

minskade användningen av naturgrus är 
bl.a. att:

Ett allt större antal entreprenader krä-
ver material med egenskaper som 
finns hos bergkross.  
Forskning och ny teknik har utvecklat 
nya möjligheter att använda alter-
nativa material. 
Länsstyrelsen som tillståndsmyndig-
het har en restriktiv inställning till 
nya eller utökade grustäkter. 
En skatt på naturgrus med 5 kronor 
per ton infördes den 1 juli 1996 och 
höjdes 2002/03 till 10 kronor per ton. 
Den knappa tillgången på utvinnbart 
naturgrus i länet har skapat en ökad 
medvetenhet hos branschföretagen, 
när det gäller grushushållning. 

Enligt SGU:s produktionsstatistik låg na-
turgrusleveranserna för hela landet på 20,3 
miljoner ton år 2003. Det motsvarar c:a 2,3 
ton per svensk. Detta kan jämföras med att 
det i Kronobergs län under samma år an-
vändes c:a 360 000 ton naturgrus, motsva-
rande 2,0 ton per kronobergare.  

Antalet grustäkter med tillstånd upp-
gick 1995, i Kronobergs län, till 170 st. Idag 
har antalet minskat till strax över 50 st. 

För att nå det nationella delmålet för 
naturgrus på 12 milj. ton år 2010 krävs en 
minskning av naturgrusuttaget med c:a 
60 % på nationell nivå. På regional nivå 
krävs en minskning med ca 8 %, mot-
svarande ca 25 000 ton för att nå ned till 
den regionala målnivån 315 000 ton natur-
grus per år, se figur 2. 

Plan och mål för grushushållning 
Riktlinjer för produktionen och konsum-
tionen av ballastmaterial har antagits i 
Grushushållningsplanen för Kronobergs 
län, Kommunförbundet Kronoberg 1995. 
Planen har tagits fram av Kommun-
förbundet i samarbete med Länsstyrelsen, 
länets kommuner och täktbranschen. Den 
utgör ett viktigt handlingsprogram och ett 
effektivt styrmedel för berörda parter. 
Riktlinjerna syftar i stor utsträckning till 
ett ökat utnyttjande av grusbesparande 
material i form av berg, morän och åter-
vunnet material. Naturgrus bör endast få 
komma ifråga för kvalificerade ändamål, 
där behovet inte kan tillgodoses med al-
ternativa material. Vidare anges att rest-
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 i Kronobergs län, 1992 och 2004 ( miljoner ton) .
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massor tas till vara för förädling och åter-
användning. I Grushushållningsplanen 
finns även tre planeringsmål. 

1. Andelen naturgrus ska minska, från 
67 % (1992) till 20 % (2015).  

2. Andelen bergmaterial ska öka, från 
30 % (1992) till 65 % (2015). 

3. Andelen morän ska öka och återbruk 
påbörjas av bl.a. rivningsmassor. 

Som synes har en minskning av an-
vändningen av naturgrus skett, från c:a 1,3 
miljoner ton/år till c:a 339 000 ton/år 2004 
(figur 2). I diagrammet redovisas även 
grushushållningsplanens mål till 2015 
(400 000 ton naturgrus/år) och det regio-
nala miljömålet (315 000 ton/år naturgrus 
2010).  

Tack vare en kraftig ökning av berg-
krossproduktionen under 2004 har ande-
len naturgrus minskat från 67 % år 1992 till 
14 % 2004, medan andelen bergmaterial 
ökat från 30 % till 81 %. Grus-
hushållningsplanens mål för naturgrus till 
år 2015 har alltså redan uppnåtts. När det 
gäller bergmaterial är målet också uppnått, 
även det tio år innan måldatumet. När det 
gäller morän är bilden dystrare. De senaste 
åren har mängden morän minskat, från 
115 000 ton 2001 till 31 000 ton 2004. Där-
emot har återbruk (återanvändning) av 
olika ballastmaterial startats upp, vid åter-
vinningsstationer i sex av länets åtta kom-
muner.

När det gäller det regionala miljömålet 
fattas, som synes, inte mycket för att även 

det ska uppnås. Utvecklingen har med 
andra ord överträffat de tidigare förvänt-
ningarna. En bidragande orsak till denna 
utveckling, är att det totala ballastbehovet 
inte ökat, utan istället minskat. Dessutom 
har tillståndsmyndighetens restriktiva 
hållning mot nya grustäkter och bran-
schens beredvillighet att övergå till berg-
material i hög grad bidragit.  

Prognos för åren 2005-2010 
Länsstyrelsen bedömer att det finns goda 
möjligheter att öka produktionen av alter-
nativa material. Flertalet av länets pågåen-
de bergtäkter har för närvarande en pro-
duktion som ligger klart under den maxi-
mala tillståndsgivna nivån. För ytterligare 
ett par företag i länet med förhållandevis 
stor produktion av naturgrus finns idag 
planer och förutsättningar att bedriva 
bergtäkt med en långsiktig inriktning. En-
ligt Länsstyrelsens bedömning finns det 
också goda förutsättningar att etablera s.k. 
objektstäkter för att tillgodose ett tillfälligt 
behov av bergmaterial t.ex. i samband 
med vägombyggnader. Vidare finns det 
goda förutsättningar att även i framtiden 
producera ballastmaterial av den skrotsten 
som finns i flera av länets blockstenstäkter. 
 I delar av länet, främst de centrala och 
östra delarna, är tillgången på grov morän 
gynnsam. Detta material utgjorde 2004 
endast ca 1 % av den totala ballast-
produktionen. Genom förädling och ytter-
ligare teknikutveckling är det möjligt att 

öka användandet av detta materialslag i 
vissa delar av länet.

 I det nationella delmålet anges vidare 
att andelen återanvänt material skall utgö-
ra minst 15 % av ballastanvändningen år 
2010. Detta innebär för Kronobergs län, 
med oförändrad produktionsvolym, att 
mängden återanvänt material skall uppgå 
till ca 245 000 ton år 2010. SGU har i upp-
drag att närmare utreda de oklarheter som 
råder t.ex. beträffande definitionen av 
återanvänt material. 

 Länsstyrelsen har idag inga tillförlitliga 
uppgifter om mängden material som åter-
används eller återvinns. Produktionsupp-
gifterna från täktinnehavarna anger ca 
30 000 ton år 2003. I denna mängd ingår 
inte den skrotsten från blockstentäkterna, 
ca 16 500 ton (2003), som kontinuerligt 
krossas och utnyttjas som ballastmaterial.  

Vattenförsörjning 
Länsstyrelsen har förhållandevis god kän-
nedom om de grusavlagringar som idag 
utnyttjas för samhällenas vatten-
försörjning.

Den grusexploatering som bedrivs i lä-
net idag är i allt väsentligt lokaliserad till 
platser som inte orsakar konflikter med 
nuvarande vattentäkter. För att trygga den 
framtida dricksvattenförsörjningen är det 
angeläget att kommunerna närmare utre-
der och redovisar sina anspråk på natur-
grusavlagringarna. Detta underlag bör 
redovisas i den kommunala över-
siktsplaneringen. För övrig information 
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Regionalt miljömål 

Det biologiskt nedbrytbara köks- och restau-
rangavfallet omhändertas för biologisk be-
handling 2010.

Nationella delmål 

Den totala mängden genererat avfall skall
inte öka och den resurs som avfall utgör
skall tas till vara i så hög grad som möjligt
samtidigt som påverkan på och risker för
hälsa och miljö minimeras. Särskilt gäller att:

– Mängden deponerat avfall exklusive gruv-
avfall skall minska med minst 50 procent till
år 2005 räknat från 1994 års nivå. 

– Senast år 2010 skall minst 50 procent av
hushållsavfallet återvinnas genom material-
återvinning, inklusive biologisk behandling. 

– Senast år 2010 skall minst 35 procent av
matavfallet från hushåll, restauranger, stor-
kök och butiker återvinnas genom biologisk
behandling. Målet avser källsorterat matav-
fall till såväl hemkompostering som central 
behandling.

– Senast år 2010 skall matavfall och därmed
jämförligt avfall från livsmedelsindustrier
m.m. återvinnas genom biologisk behand-
ling.  Målet avser sådant avfall som före-
kommer utan att vara blandat med annat
avfall och är av en sådan kvalitet att det är 

lämpligt att efter behandling återföra till
växtodling. 

– Senast år 2015 skall minst 60 procent av
fosforföreningarna i avlopp återföras till
produktiv mark, varav minst hälften bör
återföras till åkermark. 

kring vattenförsörjning, se kapitlet om 
Grundvatten av god kvalitet.

Kulturmiljö- och naturvärden 
Kunskapen om naturgrusavlagringarna 
och deras värde för natur- och kultur-
miljön har ökat genom de inventeringar 
och den kartläggning som skett under se-
nare år. Länsstyrelsen har idag ett bra un-
derlag för att bedöma och beakta motstå-
ende och allmänna intressen vid en täkt-
prövning. Underlaget utgörs bl.a. av läns-
täckande naturvårdsprogram, grusinven-
tering, våtmarksinventering, ängs- och 
hagmarksinventering och nyckelbiotoper. 
Länsstyrelsen kan konstatera att exploate-
ringstrycket och hotet mot de skyddsvärda 
naturgrusavlagringarna har minskat i be-
tydande omfattning sedan mitten av 1990-
talet.

Avfall 

Förändrad avfallshantering 
Sedan 1994 har en rad förändringar skett 
när det gäller hur avfall hanteras. Detta är 
en följd av förändrade lagkrav och an-
vändningen av ekonomiska styrmedel: 

Producentansvar infördes stegvis 
med olika avfallsslag, med början i okto-
ber 1994 för däck och returpapper. 1997 
infördes producentansvar för bilar och 
förpackningar. Från den 1 juli 2001 gäller 

producentansvar för elektriska och elek-
troniska produkter.

Den 1 januari 2000 infördes en skatt 
som nu är 370 kr/ton för avfall som läggs 
på deponi. 

Från och med den 1 januari 2002 får 
inte, enligt avfallsförordningen, depo-
nering ske av utsorterat brännbart mate-
rial.

Förordningen om deponering av av-
fall, utfärdad 16 juli 2001, innebär kraftigt 
ökade krav på avfallsdeponering. 

Från och med den 1 januari 2005 får 
inte, enligt avfallsförordningen, depone-
ring ske av organiskt avfall. 

Kretslopp och måluppfyllnad 
Producentansvaret, deponiskatten och 
kommunernas frivilliga insamling av vissa 
avfallsslag har inneburit att återvinningen 
av olika material har ökat. Detta har inne-
burit att vissa kretslopp har skapats eller 
slutits. Det finns dock flera kretslopp som 
fortfarande är brutna, ett exempel på detta 
är de näringsämnen som samlas i avlopps-
slam. Dessa näringsämnen borde återföras 
till jordbruket. Farhågor om att slammet 
innehåller okända miljögifter har dock 
gjort att jordbruket oftast inte vill använda 
slammet (kapitlet Giftfri miljö).  
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Den totala mängden avfall är direkt bero-
ende av vår konsumtion, som i sin tur styr 
produktionen. Avfallets farlighet är direkt 
beroende av vilka råvaror som används i 
produktionen. 

Från 1994 till 2003 har den deponerade 
mängden avfall på länets deponier mins-
kat med drygt 50 %, vilket innebär att am-
bitionsnivån i det nationella delmålet 
uppnåtts. 1994 deponerades ca 180 000 ton 
avfall på anläggningar i länet. År 2003 de-
ponerades ca 85 000 ton.  

När det gäller den totala mängden ge-
nererat avfall, gör en komplicerad trans-
port-struktur och brist på tillgänglig stati-
stik det mycket svårt att få fram tillförlitli-
ga uppgifter.

Enligt förordningen om deponering av 
avfall, ska alla deponier uppnå en viss 
standard senast vid utgången av 2008. 

Detta lagkrav kommer att innebära att de 
deponier som inte når upp till standarden 
kommer att avslutas senast vid denna tid-
punkt. I Kronobergs län finns högst 3 de-
ponier i drift efter detta datum och dessa 
kommer då att uppfylla kraven. 

Regionala uppgifter 
När det gäller frågor som rör avfall har 
kommunerna en nyckelroll. De har nämli-
gen en lagstadgad skyldighet att upprätta 
särskilda avfallsplaner. Samtliga kommu-
ner inom Kronoberg har ”nät” av återvin-
ningsstationer. Ambitionsnivån varierar 
när det gäller bl.a. tillgänglighet och vilka 
avfallsslag som tas emot.  

Under 2001 togs en avfallsförbrän-
ningsanläggning i Ljungby i bruk. Den 
utvinner energi ur hushållsavfall från alla 
kommuner utom Uppvidinge. Hushålls-
avfall från Uppvidinge källsorteras i plast-
påsar med olika färg. Det lättnedbrytbara 
avfallet rötas i en planreaktor på en deponi 
i Vetlanda kommun och brännbart avfall 
förbränns i Eksjö. Verksamhetsavfall går 
till avfallsanläggningar utanför länet. 

I Älmhult finns en rötningsanläggning 
för bl.a. avfall från restauranger, storkök 
och hushåll.

I landet i stort 
Bebyggelsen tar upp ca 40 procent av Sve-
riges totala energianvändning och står för 
ca 30 procent av koldioxidutsläppen. Hur 
mycket energi som går åt i bostäder och 
lokaler beror bl.a. på vilka krav vi har på 
inomhusklimat, utrymme, elektriska appa-
rater och på hur välisolerade byggnaderna 
är. Den uppvärmda bostads- respektive 
lokalytan utgör vardera i genomsnitt ca 
48 m2 per person och innetemperaturen 
har under en tioårsperiod (1981–1991) sti-
git med ca 0,5 ºC i både småhus (till 
20,9 ºC) och flerbostadshus (till 22,2 ºC). 

Merparten av den totala energianvänd-
ning, som en byggnad ger upphov till, 
används inte vid byggnationen. Det sker 
istället under den period då byggnaden 
bebos och/eller förvaltas. Detta ställer 
stora krav på byggnadens utformning, 
som bl.a. ska kunna anpassas efter föränd-

Ljungsjöverket i Ljungby. Foto: Ljungby Energi. 

Nationellt delmål 

Miljöbelastningen från energianvändningen 
i bostäder och lokaler minskar och är lägre 
år 2010 än år 1995. Detta skall bl.a. ske 
genom att den totala energianvändningen 
effektiviseras för att på sikt minska samt att 
andelen energi från förnybara energikällor 
ökar.

Energianvändning i 
byggnader 
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Nationellt och regionalt miljömål 

År 2020 skall byggnader och deras egenska-
per inte påverka hälsan negativt. Därför skall 
det säkerställas att: 

samtliga byggnader där människor vistas 
ofta eller under längre tid senast år 2015 
har en dokumenterat fungerande ventila-
tion.   
radonhalten i alla skolor och förskolor år 
2010 är lägre än 200 Bq/m3 luft.
radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre 
än 200 Bq/m3 luft.

rade krav på användning och/eller upp-
värmningssystem.

Under perioden 1983 till 2000 har den 
uppvärmda ytan ökat med ca 16 procent. 
Energianvändningen för uppvärmning har 
dock minskat per ytenhet för bostäder och 
lokaler, den har alltså effektiviserats. 
Energianvändningen i Sverige har trots 
detta varit relativt konstant under de se-
naste 30 åren.2  En anledning till detta är 
att användningen av el till annat än upp-
värmning (apparater, ventilation etc.) per 
bostads- och lokalyta har ökat. En annan 
orsak är den s.k. ”standby-funktionen” 
som finns på t.ex. video- och TV-
apparater. Detsamma gäller transfor-
matorer till halogenlampor och laddare till 
trådlösa telefoner av olika slag, som för-
brukar ström även då lamporna och lad-
darna inte används, så länge de är koppla-
de till elnätet. Beräkningar visar att så 
mycket som 300 - 700 kWh el per år går till 
datorer, teveapparater, mobiltelefon-
laddare och annan elektronik som står i 
viloläge i ett vanligt hushåll. Elför-
brukning fyller i dessa fall oftast ingen 
som helst funktion och ger helt i onödan 
upphov till negativa miljöeffekter.3

I Kronobergs län 
Vårt läns specifika användning av fossila 
bränslen var 15,8 MWh per capita år 2000, 
vilket är lägre än genomsnittet i Sverige, 
20,2 MWh per person och år. Det innebär 
att varje invånare i länet ger upphov till 4,2 
ton fossil koldioxid per år. Totalt tillfördes 

Kronoberg 2 800 GWh fossila bränslen 
under år 2000. Det är en minskning med 
5 % sedan 1995. Av fossila bränslen har 
förbrukningen av eldningsoljan minskat 
mest, med 30 %.4

Länsstyrelsen har genom LIP (Lokala 
investeringsprogram) kännedom om vissa 
åtgärder som gjorts i länet. I dessa fall har 
bl.a. datoriserade övervaknings- och styr-
system använts för att effektivisera energi-
användningen i flerbostadshus, liksom 
konvertering till fjärrvärme och utbyte av 
ved- och oljepannor. Växjö kommun erhöll 
dessutom Klimp-bidrag5 2004. Bidragen 
ska bl.a. gå till olika typer av effektivise-
ringsåtgärder i ett flertal bostadsbolag, 
fjärrkyla och konvertering till fjärrvärme 
osv.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har till-
sammans med ett stort antal olika sam-
hällsaktörer tagit fram en åtgärdsstrategi 
för energi- och transportområdet. Vissa av 
de åtgärder som föreslås i den är applicer-
bara inom detta kapitels område. Detta 
gäller bl.a. åtgärder som konvertering till 
biobränsle, fjärrvärme i fler orter, mät-
ning/debitering av värme- och elför-
brukning, solvärmeteknik osv. Mer infor-
mation om åtgärdsstrategin finns på Läns-
styrelsen hemsida.6

När det gäller övrig information om 
energianvändning i länets byggnader, är 
bristen stor på tillgänglig data.  Se även 
kapitlet Begränsad klimatpåverkan för 
mer information om energianvändning. 

Inomhusmiljö 

Ventilation 
För att undvika luftföroreningar och mi-
nimera risken för fukt osv. är det viktigt 
att luften i byggnader är av bra kvalitet. En 
väl fungerande ventilation är grund-
läggande för att säkerställa detta. Venti-
lationen gör dessutom att lufttrycket i 
byggnaden hålls i balans. Bristfällig venti-
lation kan alltså ge olika hälsoproblem för 
oss människor och ge upphov till 
byggnadstekniska problem.  

Lagen om obligatorisk ventilations-
kontroll (OVK) infördes 1992. Funktions-
kontrollens syfte är att kontrollera att ven-
tilationen når upp till de krav som ställdes 
på den vid senaste bygglovet.

En riksomfattande undersökning av 
svenska bostäder (ELIB-undersökningen 
av Norlén och Andersson 1994) visar att 
ventilationen understeg det normenliga 



190 - God bebyggd miljö – del II

värdet av 0,35 liter per sekund i 86 procent 
av småhusen, vilket innebär att ca fyra 
miljoner människor är drabbade. Ven-
tilationen i småhus (en till två lägenheter) 
funktionskontrolleras i de flesta fall endast 
då de byggbesiktas, och då omfattas en-
dast de med mekaniskt till- och från-
luftssystem. Detta gör att det är svårt att 
uttala sig om hur situationen för småhus 
har utvecklats. Troligtvis har ingen större 
förbättring kommit till stånd. 

När det gäller motsvarande resultat för 
flerbostadshus hade 50 procent för låg 
ventilationsnivå. Detta påverkade då ca 1,5 
miljoner människor. Boverkets rapport 
”Obligatorisk ventilationskontroll – Upp-
följning och erfarenhetsåterföring” redo-
visar att upprepning av ventilations-
kontrollerna har lett till att antalet felak-
tigheter har minskat. Det är dock fortfa-
rande många som inte följer de fastställda 
tidsintervallen och därför är tillsynsbeho-
vet fortfarande omfattande. 

Då ELIB omfattade bostäder och inte 
skolor, finns de sistnämnda inte med i sta-
tistiken. Däremot återfinns dessa i statisti-
ken över utförda ventilationskontroller. 
Även här ser man att upprepade kontrol-
ler ger minskad felfrekvens, men det slar-
vas med tidsintervallerna även inom detta 
område.

Övriga typer av byggnader, ex. indu-
strilokaler, omfattas ej av befintliga system 
för lagstadgad kontroll av ventila-
tionssystem. Detta gäller dock inte de ut-
rymmen som används av personalen som 

paus-, fika och hygienutrymmen, vilka 
omfattas av OVK-förordning.7

Tyvärr finns ingen sammanställning 
som beskriver situationen beträffande oli-
ka ventilationsaspekter i länet. 

Radon
Radon är en ädelgas som ger upphov till 
joniserande strålning. Gasen finns i varie-
rande grad i mark och grundvatten. När 
det uppstår undertryck i bottenvåningen 
på en byggnad, ex. till följd av ventilation 
eller termisk påverkan kan radonhaltig 
jordluft ta sig in och leda till förhöjda ra-
donhalter inne i byggnaden. Vid grund-
vattenanvändning med hög radonhalt, kan 
en stor del av radongasen överföras till 
inomhusluften. Även förekomsten av vissa 
byggnadsmaterial, särskilt alunskifferba-
serad lättbetong (s.k. blåbetong), kan leda 
till höga radonhalter i inomhusluften.

Sönderfallsprodukter från radonet (ra-
dondöttrar) kan leda till lungcancer. Ris-
ken ökar markant för personer som vistas i 
rökiga miljöer eller själva röker, jämfört 
med icke-rökare. Statens Strålskyddsinsti-
tut (SSI) kom år 2000 fram till att i Sverige 
orsakar radonet i bostäder ca 500 lungcan-
cerfall per år. SSI har genom beräkningar 
kommit fram till att 55 procent av dem 
som drabbas av lungcancer har exponerats 
för radonhalter som ligger över 200 Bq/m3.
Av de förväntade 500 fallen/år skulle allt-
så ca 275 uppkomma p.g.a. exponering i 
bostäder med radonhalter över 200 Bq/m3.

SSI:s beräkningar visar även att ca 200 
liv, däribland 40 icke-rökare, kan räddas 
varje år genom att vidta åtgärder i alla de 
bostäder som har halter som överstiger 200 
Bq/m3. Att sluta röka är den effektivaste 
metoden att minska radonriskerna. Fort-
satt satsning på minskning av antalet rö-
kare kan ge lika stor effekt som satsning 
på radonåtgärder i bostäder.  

I Sverige finns ca 4,25 miljoner bostä-
der, bestående av 1,95 miljoner småhus 
och 2,3 miljoner flerbostadshus. Radonut-
redningen och ELIB-studien 1991–1992 
visar att radonhalten i inomhusluften är 
högre än 200 Bq/m3 i 380 000–480 000 bo-
städer. Ca 280 000 småhus har radonhalter 
som ligger över 200.

Åtgärder
Ett normalår genomförs åtgärder i ungefär 
1 000 småhus/år. Detta medför att det, 
med denna takt, kommer att ta ca 280 år 
innan alla småhus är åtgärdade. En orsak 
till att inte fler bostäder åtgärdas är att de 
ekonomiska incitamenten är små. En an-
nan bidragande orsak till motståndet kan 
vara att energikostnaderna kan öka vid 
förbättrad luftomsättning. Slutligen är 
risken att drabbas av lungcancer p.g.a. 
radon liten, speciellt om man inte röker 
eller vistas i en rökig miljö. 

Bidrag
Den nuvarande förordningen om bidrag 
för att sanera småhus från radon fastställ-
des 1988. I ett försök att öka saneringstak-
ten har bidragsförfattningen ändrats från 
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Nationellt generationsmål 

Människor utsätts inte för skadliga luftförore-
ningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter 
eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhets-
risker.

Regionalt miljömål 

Metoder för praktiska hälsokonsekvensbeskriv-
ningar skall senast 2004 finnas tillgängliga.  

Regionalt miljömål 

Hälsokonsekvensbeskrivningar skall senast 
2005 användas inom tillämpliga delar av sam-
hällsplaneringen.

och med den första januari 2003 så att även 
de som har en radonhalt mellan 200 och 
400 Bq/m3 inomhusluft kan få bidrag att 
sanera. Bidragets storlek är det samma 
som tidigare men några krav såsom angi-
vande av källa och att åtgärderna skall 
vara effektiva har skärpts för att man skall 
få bidrag. Statligt bidrag till åtgärder mot 
radon i egnahem kan lämnas med 50 % av 
skälig kostnad för åtgärderna, dock högst 
med 15 000 kr.  

Sänkt riktvärde 
Socialstyrelsen har sänkt riktvärdet för 
radon från 400 till 200 becquerel per ku-
bikmeter. Ändringen trädde i kraft den 9 
juli 2004.8 Detta innebär att: 

det nya riktvärdet bör användas vid 
bedömningen av om radonhalten i inom-
husluften innebär olägenhet för män-
niskors hälsa 

om årsmedelvärdet, efter mätning en-
ligt Strålskyddsinstitutets metodbeskriv-
ning, överstiger 200 Bq/m3, bör radonhal-
ten i bostaden eller lokalen anses utgöra 
olägenhet för människors hälsa. 

Radonsituationen i Kronobergs län 
Situationen i Kronobergs län är att jämföra 
med riket som helhet. Radonförekomsten i 
småhus är möjligen lägre än riks-
genomsnittet. Det finns vissa områden där 
skyddsåtgärder borde genomföras eller 
där nybyggnation bör undvikas eller ges 
tät grundkonstruktion, med hänsyn till 

markradonförekomst. Det finns också en-
skilda vattentäkter med höga radonhalter.  

I Kronobergs län har 7 av 8 kommuner 
rapporterat in resultat av radonmätningar, 
men det är nödvändigt att samtliga kom-
muner gör detta för att få underlag för 
bebyggelseplanering etc. Tyngdpunkten 
av arbetsinsatsen bör läggas på spårning 
av bostadsradon, då det är denna som di-
rekt påverkar hälsan. Uppskattningsvis 
bedömdes i början av 90-talet att ca 25 000 
lägenheter behövde mätas för att finna de 
2 500 som statistiskt sett kan väntas ha 
förhöjda halter i länet. 

I radonutredningen (SOU 2001:7) har 
resultat av en enkät till kommunerna om 
radonförekomsten 1998 presenterats. Av 
denna framgår bl.a. att av 52 749 småhus i 
länet har 1094 hus genomgått radon-
mätning.9  Av dessa hade 245 småhus hal-
ter över 200 och 61 hade halter över 400 
Bq/m3 (Becquerel). Högst andelar fanns i 
Lessebo och Ljungby kommuner, där 13 
resp. 10 % av de undersökta bostäderna 
hade halter över 400 Bq/m3. Sammanlagt 
hade 17 hus radonsanerats. 

För flerbostadshus angavs 118 bostäder 
av totalt 32484 vara uppmätta, varav 22 
var över 200 och 1 över 400 Bq/m3. En sa-
nering angavs vara utförd. När det gäller 
skolorna var 29 uppmätta, varav 2 var 
över 200 och 8 över 400 Bq/m3, med flerta-
let i Markaryds kommun. För äldreboende 
var 5 mätningar gjorda i länet, utan note-
rade höga halter. 

Även radon i hushållsvatten från en-
skilda brunnar har redovisats. Samman-

lagt har 511 brunnar undersökts, varav 55 
med radonhalt över 1000 Bq/l och 288 i 
intervallet 100-1000 Bq/l. Dricksvatten 
med radonhalter över 1000 Bq/l bedöms 
som otjänligt. 

Hälsoaspekter 

Allmänna hälsoaspekter 
Kronobergarna har i, såväl ett inter-
nationellt, som ett nationellt perspektiv en 
hög medellivslängd.
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I Kronobergs län var år 2001 ohälsotalet 
51,43 dagar för kvinnor, jämfört med 32,46 
dagar för män. Kronoberg har därmed det 
lägsta ohälsotalet i riket. Det genom-
snittliga ohälsotalet år 2001 var för Krono-
berg 41,45 dagar att jämföra med rikets 
51,34. Antalet sjukfall i Kronobergs län har 
dock ökat kraftigt under slutet av 90-talet. 
Sedan 1997 har antalet fall fördubblats. 
Tendensen är densamma i hela riket.  

Kronoberg har bland landets lägsta 
kostnader för sjukvård. Både primärvård 
och läns- och regionvård har låga kost-
nader. År 2000 kostade sjukvården i Kro-
noberg 10 281 kr/invånare. Medelvärdet i 
landet var 11 892 kr.  

I motsats till sjukvårdskostnaderna i 
allmänhet har Kronobergs län en för riket 
hög kostnad för läkemedel per invånare, 
motsvarande över 2 500 kronor/invånare 
eller totalt cirka 440 miljoner kronor. Detta 
beror på såväl en något högre total läke-
medelsförskrivning som användning av 
moderna och dyrare preparat. En stor an-
del är läkemedel för behandling och före-
byggande av hjärtkärlsjukdom (till exem-
pel blodfettsänkare), där kostnaden kanske 
på sikt kan balanseras mot lägre behand-
lingskostnader. Det förbrukas även ganska 
mycket preparat mot psykisk ohälsa samt 
smärtstillande medel.

Sammanfattningsvis kan det alltså sä-
gas att Kronobergarna i genomsnitt lever 
till en hög ålder och är förhållandevis fris-
ka, även om ohälsotalet ökar. Försälj-
ningen av läkemedel är hög i både antal 
doser och kostnad.10

Luftföroreningar 
Luftmiljön i Sverige och därmed även 
Kronoberg håller, i ett internationellt per-
spektiv, god kvalitet, det finns dock några 
aspekter som gör att situationen inte är 
helt tillfredställande.

I länet har luftens halter av försurande 
och hälsopåverkande svavel- och kväve-
oxider minskat betydligt under de senaste 
20 åren och utgör normalt inget hälso-
problem. Undantag finns vid något en-
staka högt trafikerat gatuavsnitt i tät-
orterna. Däremot betonas alltmer de nega-
tiva hälsoeffekterna av partikelformiga 
luftföroreningar från vedeldning och bil-
avgaser samt från uppvirvlat vägdamm 
genom däck och bromsslitage. 

Luften påverkas också av de storskaliga 
luftföroreningar som förs hit med vindar-
na från Mellaneuropas befolknings och 
industricentrum. Dessa ger främst försur-
nings- och övergödningseffekter, men ock-
så stora bidrag av partiklar och ozon. 
Marknära ozon överskrider i länet ofta 
gällande miljökvalitetsnormer. Ozon-
halterna är så höga sommartid att negativ 
påverkan på växtlighet kan befaras, sär-
skilt i glesbygdsområden. Inomhus är 
ozonhalterna mycket lägre än utomhus, 
varför en enskild människas exponering är 
beroende på hur mycket hon vistas ute 
eller med öppet fönster. 

Övriga miljö- och hälsoaspekter 
När det gäller övriga miljö- och hälso-
aspekter är det befintliga underlaget, på 

regional nivå, allt för bristfälligt. Det gäller 
områden som ex. skyddande ozonskikt, 
livsmedel, vatten, samhällsbuller, inom-
husmiljö osv. Här finns alltså ett stort be-
hov av insatser för att få kunskap om hur 
det står till inom ovanstående områden. Se 
också ”Frisk luft” och ”Säker strålmiljö” 
avseende hälsoaspekter på luftförorening-
ar och radon. 

Hälsokonsekvensbeskrivningar 
SSKL (Södra smålands kommuner och 
landsting) och Länsstyrelsen i Kronobergs 
län har en tid arbetat med att ta fram prak-
tiska metoder för att utföra hälso-
konsekvensbeskrivningar (HKB).  

Hälsokonsekvensbeskrivningar syftar 
till att utveckla ett arbetssätt som mer sys-
tematiskt belyser/analyserar hur olika 
typer av planer, tillstånd och politiska be-
slut påverkar människors möjligheter till 
en god hälsa.

Arbetet i Kronbergs län bedrivs inom 
flera områden. Landstinget planerar dels 
att utföra HKB vid olika typer av interna 
beslut och dels att delta i samhällets plan- 
och tillståndsprocesser. Länsstyrelsen pla-
nerar att involvera Landstinget i plane-
rings- och tillståndsprocesserna, i högre 
grad än tidigare. Länsstyrelsen planerar 
även att begära att HKB utförs, i relevanta 
plan- och tillståndsärenden.  

Samarbetet har även resulterat i två do-
kument som är tänkta att användas vid 
utförandet av hälsokonsekvensbeskriv-
ningar, en HKB-checklista och en HKB-
matris. Med det förstnämnda dokumentet 
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kan en enklare analys av hälsorisker utfö-
ras. Det sistnämnda dokumentet erbjuder 
möjligheten att göra en fördjupad analys 
av hälsorisker. Kontakta gärna Miljömåls-
sekretariatet för mer information om HKB-
arbetet.
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Nationellt miljökvalitetsmål 

Den biologiska mångfalden skall bevaras och 
nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. Arternas livsmil-
jöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer skall värnas. Arter skall kunna 
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor skall 
ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för 
hälsa, livskvalitet och välfärd. 

Nationella delmål 

1. Senast år 2010 skall förlusten av biolo-
gisk mångfald inom Sverige vara hejdad. 

2. År 2015 skall bevarandestatusen för ho-
tade arter i landet ha förbättrats så att 
andelen bedömda arter som klassificeras 
som hotade har minskat med minst 30 
procent jämfört med år 2000, och utan 
att andelen försvunna arter har ökat. 

3. Senast år 2007 skall det finnas metoder 
för att följa upp att biologisk mångfald 
och biologiska resurser såväl på land som 
i vatten nyttjas på ett hållbart sätt. Se-
nast år 2010 skall biologisk mångfald och 
biologiska resurser såväl på land som i 
vatten nyttjas på ett hållbart sätt så att 
biologisk mångfald upprätthålls på land-
skapsnivå.

Ett rikt växt- och 
djurliv

Generationsperspektiv 
Riksdagen fastställde den 24 november 
2005 ett nytt, sextonde nationellt miljökva-
litetsmål om biologisk mångfald. 

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och 
djurliv, sett tillsammans med biologisk 
mångfaldsaspekter i övriga miljökvali-
tetsmål, bör i ett generationsperspektiv 
innebära bl.a. följande: 

• Samhällets insatser för att bevara den 
biologiska mångfalden bedrivs med ett 
landskapsperspektiv på förvaltningen av 
ekosystemen. Ekosystemens buffertförmå-
ga bibehålls, dvs. förmågan att klara av 
förändringar och vidareutvecklas, så att de 
kan vara fortsatt produktiva och leverera 
varor och tjänster. 

• Landskap, sjöar och hav är så beskaffade 
att arter har sina livsmiljöer och sprid-
ningsvägar säkerställda. 

• Det finns tillräckligt med livsmiljöer så 
att långsiktigt livskraftiga populationer av 
arter bibehålls (gynnsam bevarandesta-
tus).

• I områden där viktiga naturtyper ska-
dats restaureras sådana så att förutsätt-
ningarna för den biologiska mångfalden 
väsentligt förbättras. Det kan t.ex. handla 
om naturtyper som generellt har minskat 
kraftigt i yta och utbredning, som fått sina 
kvaliteter som livsmiljö generellt utarmad, 
som hyser en stor mångfald av arter eller 
som hyser genetiskt särpräglade bestånd 
av arter. 

• Arterna är spridda inom bl.a. sina natur-
liga utbredningsområden i landet så att 
genetisk variation inom och mellan popu-
lationer är tillräcklig.  

•Främmande arter eller genetiskt modifie-
rade organismer som kan hota människors 
hälsa eller hota eller utarma biologisk 
mångfald i Sverige introduceras inte. 

• Den biologiska mångfalden upprätthålls 
i första hand genom en kombination av 
hållbart nyttjande av biologiska resurser, 
bevarande av arter och deras livsmiljöer 
samt åtgärder för att minimera belastning-
en av föroreningar och genom att begränsa 
klimatpåverkan.

• Arter som nyttjas t.ex. genom jakt och 
fiske förvaltas så att de långsiktigt kan 
nyttjas som en förnyelsebar resurs, och så 
att ekosystemens strukturer och funktio-
ner inte påverkas. 

• Människor har tillgång till natur- och 
kulturmiljöer med ett rikt växt- och djur-
liv, så att det bidrar till en god folkhälsa. 

• Det biologiska kulturarvet förvaltas så 
att viktiga natur- och kulturvärden består. 

• Samhället och dess medborgare har en 
bred kunskap om och förståelse för vikten 
av biologisk mångfald. Traditionell och 
lokal kunskap om biologisk mångfald och 
dess nyttjande bevaras och används när så 
är lämpligt. 

• Sverige deltar aktivt i det internationella 
miljösamarbetet för att bevara biologisk 
mångfald.
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Åtgärdsprogram Arter i länet 
Barbastell Barbastell 
Utter Utter 
Havsörn Havsörn 
Sandödla Sandödla 
Större vattensalamander Större vattensalamander 
Mal Mal 
Flodkräfta Flodkräfta 
Svartoxe Svartoxe 
Orangefläckig brunbagge Orangefläckig brunbagge 
Almblombock på almar i parker Almblombock  
Trumgräshoppa Trumgräshoppa 
Spindelörtskinnbagge Spindelörtskinnbagge 
Skaftslamkrypa Skaftslamkrypa 
Vityxne (sydlig) Vityxne (sydlig) 
Flytsvalting Flytsvalting 
Hårklomossa Hårklomossa 
Strandjordtunga Strandjordtunga 
Violgubbe Violgubbe 
Grönling, nissöga och sandkrypare Sandkrypare 
Rödlistade stormusslor (exkl flodpärl) Tjockskalig målarmussla 
Läderbagge med följearter Läderbagge; Saffransticka 
Långhorningar i ekhagar Ekgrenbock, Sexfläckig blombock, Gulbent grenbock 
Väddnätfjäril Väddnätfjäril 
Alkonblåvinge och klockgentiana Klockgentiana 
Vildbin på ängsmark Väddsandbi, Slåttersandbi, Väddgökbi  
Steklar i sandtallskog Silversandbi 
Brandinsekter i boreal skog Vithornad barkskinnbagge 
Bokblombock och bokporlav på bok Bokblombock, Röd ögonknäppare 
Skalbaggar i ek- och boklågor Svart guldbagge 
Gentianor i naturliga fodermarker Fältgentiana 
Åkerogräs Kalvnos, Hjärtstilla m fl 
Hotade kransalger - slinkearter i sjöar/småvatt Dvärgslinke, Spädslinke 
Svampar i ängs- och betesmarker Blårödling, Praktvaxskivling 
Insekter på stäppartad torräng Monkesolbi 
Rödlistade fjälltaggsvampar Bitter taggsvamp 

Hotade arter i Kronobergs län 
Arbete pågår vid Länsstyrelsen med att ta 
fram nationella åtgärdsprogram för hotade 
arter som ofta har sin tyngdpunkt i ut-
bredningen i Kronobergs län. Samtidigt 
implementeras fastställda nationella pro-
gram. Arbetet omfattar under de närmaste 
åren 38 program. De hotade arter och or-
ganismgrupper som är aktuella för länet 
framgår av tabellen. Utöver dessa ingår 
även åtgärdsprogrammen ”Träd med sär-
skilda natur- och kulturvärden”, ”Rikkärr” 
och ”Brandgynnad flora”.   

Det är för närvarande för tidigt att for-
mulera regionala mål, utöver vad som 
återfinns under ”Levande sjöar och vat-
tendrag”.








