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INLEDNING
Det övergripande målet är att till nästa generation 

kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-

blemen är lösta. sverige skall vara ett föregångsland i 

omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle.  

(Från regeringsförklaringarna 1997, 1998 och 1999) 

miljökvalitetsmål

Riksdagen fastställde år 1999 femton nationella miljökvalitets-

mål, vilka närmare anger vad vi inom en generation ska uppnå 

i olika miljöavseenden. Efter ytterligare ett par år av utred-

ningar fastställde riksdagen i slutet av 2001 också nationella 

delmål. Dessa utgör i huvudsak etappmål på några års sikt, 

oftast till 2010. Särskilda mål har också efterhand fastställts 

inom politikområdena klimat, kemikalier och inomhusmiljö. 

År 2005 fastställde riksdagen nya delmål utifrån propositio-

nen 2004/05: 150 Svenska miljömål – ett gemensamt upp-

drag, med vissa tillägg. Därigenom antogs också ett sextonde 

miljömål om biologisk mångfald. År 2006 fastställdes proposi-

tionen 2005/06:172 Nationell klimatpolitik i global samverkan, 

vilken innehåller omarbetade mål för begränsad klimatpå-

verkan. Samtidigt fastställde riksdagen mål för ekologisk pro-

duktion av livsmedel enligt regeringens skrivelse 2005/06:88. 

Miljökvalitetsmålen kan ses som förtydliganden av de mål 

som finns i miljöbalkens portalparagraf. Syftet är att främja 

en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kom-

mande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. 

Miljöbalkens mål och miljökvalitetsmålen skall tillämpas 

såväl av myndigheter i samhällsplaneringen, vid tillstånds-

prövningar och i olika former av tillsyn, som av företagare och 

organisationer i sin verksamhet. För att målen ska kunna nås 

måste även de enskilda samhällsmedborgarna i sin livsföring 

ta ansvar för miljön. 

vaRFöR ReGiOnalt miljömålsaRBete?

Länsstyrelsen fick 1998 ett löpande regeringsuppdrag att  

regionalt anpassa, precisera och konkretisera de då föreslagna 

nationella miljökvalitetsmålen, i bred samverkan med alla  

aktörer inom regionen. Även delmål och sektorsmål ska  

regionaliseras om så behövs. Uppdraget pekar också ut  

Länsstyrelsens samordnings- och uppföljningsansvar inom 

målarbetet. Miljömålsarbetet har också betonats i reglerings-

breven. Arbetet har från centralt håll alltmer samordnats via 

Miljömålsrådet. Samordning har också skett mellan läns-

styrelserna bl.a. genom det s.k. RUS-uppdraget.

aRBetet meD ReGiOnala miljömål

Efter förankringsarbete beslutade Länsstyrelsens styrelse den 

16 december 2002 om regionala miljömål för Kronobergs län. 

För målen inom avsnittet ”Levande skogar” hade dåvarande 

Skogsvårdsstyrelsen (numera Skogsstyrelsen) ansvaret och 

separat beslut om mål för skogsmiljön togs den 23 januari 

2004.

Arbetet har därefter inriktats på åtgärdsprogram för att 

nå målen, bl.a. har Åtgärdsstrategi för effektivare energian-

vändning och transporter, Kulturmiljöstrategi och en strategi 

för formellt skydd av skog tagits fram. Arbete har också 

inriktats på att stödja kommunerna för utveckling av lokala 
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miljömål, samt på uppföljning av målen. Under 2005 och 2006 

har en revidering av de regionala målen genomförts, med bl.a. 

remisser till kommunerna och regionala organisationer.

 

målDOkUmentet

I föreliggande måldokument behandlas 14 av de 16 miljökvalitets-

målen, ”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och 

”Storslagen fjällmiljö” finns av naturliga skäl inte med, då 

länet saknar sådana miljöer. 

Måldokumentet är disponerat enligt följande. Varje 

nationellt miljökvalitetsmål följs av de nationella genera-

tionsmålen, i något fall med en regional precisering. Så följer 

de nationella delmålen med regionala målpreciseringar och 

anpassningar, som är kopplade till respektive delmål. Num-

reringen  anknyter till den numrering som användes i pro-

positionstexten 2001. Ytterligare regionala miljömål numreras 

i följd efter de nationella målen. För att förtydliga vilken typ 

av mål det är, är de nationella målen märkta med (N) och de 

regionala målen med (R). Vid revideringen har viss omnum-

rering skett, t.ex. där nya nationella delmål har lagts till eller 

tagits bort.

Om inget regionalt mål anges efter ett nationellt delmål 

förutsätts det nationella målet gälla fullt ut och vara lika-

lydande med det regionala målet. I annat fall anges att målet 

inte är tillämpbart i länet. 

Vid samråden har framförts önskemål om att en kost-

nadsbedömning borde ske för varje målförslag. Detta har inte 

kunnat ske med de resurser vi haft tillförfogande, utan målen 

grundar sig på en översiktlig rimlighetsbedömning. Målen 

ska i första hand visa vad som bör uppnås från miljösynpunkt, 

utan alltför hård styrning av nu tillgängliga ekonomiska 

resurser. Målen ska ju kunna användas som styrmedel vid 

framtida resursavvägningar, och anslagsäskanden, för att då 

lyfta fram det långsiktigt hållbara perspektivet. Bedömningar 

av möjliga resurser kommer in mer vid utarbetande av hand-

lingsplaner eller åtgärdsstrategier.

I dokumentet används ”skall” och inte ”bör” i de regionala 

målformuleringarna, i likhet med de nationella målen. Mål-

uppfyllelsen är dock beroende av resurstilldelning och andra 

faktorer, t.ex. politiska beslut. 

Dokumentet är tänkt som ett renodlat måldokument. 

Det innehåller därför inte några problembeskrivningar, 

faktaunderlag eller motiveringar. Underlag finns däremot i 

miljöunderlaget ”Vår miljö i Kronobergs län 2005”, som finns 

att ladda ner från Länsstyrelsens hemsida, där också en remis-

sammanställning med motivering till ändringar av målen finns. 

stYRelsens BeslUt

Länsstyrelsens styrelse fastställde den 20 december 2006 de 

reviderade regionala miljömålen för Kronobergs län, med 

undantag för avsnittet “Levande skogar” som Skogsstyrelsen 

har beslutsansvar för. Skogsstyrelsen har beslutat om nya mål 

för arealen skyddad skog.

HemsiDan

Ytterligare information om det regionala miljömålsarbetet 

finns på Länsstyrelsens hemsida (www.g.lst.se). 
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Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med 

Fn:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras 

på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. målet skall uppnås på ett 

sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mång-

falden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och 

andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. sverige 

har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det-

ta globala mål kan uppnås. (Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

Halten, räknad som koldioxidekvivalenter, av de sex växthus-

gaserna enligt Kyoto-protokollet och IPCC:s definitioner skall 

tillsammans stabiliseras på en halt lägre än 550 ppm i atmos-

fären. Målet för temperaturökning är en maximal global ge-

nomsnittlig uppvärmning med 2 grader Celsius. Sverige skall 

internationellt verka för att det globala arbetet inriktas mot 

detta mål. Målets uppfyllande är till avgörande del är bero-

ende av insatser i alla länder. 

År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara lägre 

än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och innevånare, för att 

därefter minska ytterligare. Utsläppen i Sverige år 2020 bör 

vara 25 % lägre än utsläppen år 1990. 

(Riksdagen har uttalat att en parlamentarisk utredning ska 

tillsättas om ytterligare mål).

lånGsiktiGt mål FöR kROnOBeRGs lÄn

Den direkta användningen av fossila bränslen har i princip upp-

hört i Kronobergs län till år 2050. Användningen av fossil en-

ergi enbart för lokaluppvärmning upphör betydligt tidigare.

 B
EG

R
Ä

N
SA

D
 K

LI
M

AT
PÅ

VE
R

K
A

N



�

Delmål 

1. De svenska utsläppen av växthusgaser skall som ett medel-

 värde för perioden 2008 –2012 vara minst 4 % lägre än ut- 

 släppen år 1990, räknat som koldioxidekvivalenter. Kol- 

 dioxidsänkor eller flexibla mekanismer skall inte inräknas  

 i målet. Kontrollstation ska finnas minst vart femte år med  

 början år 2008 för eventuella ytterligare åtgärder och för  

 eventuell omprövning av målet. (N)

1.1 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. (R)

2. Hälften av den totala energianvändningen i Kronobergs 

 län kommer år 2010 från förnybara källor. (R)

3. Biobränslen ger minst 2 TWh/år kring år 2010 i  

 Kronobergs län. (R)

4. 75 % av askan från fastbränslepannor som eldas enbart 

 med biobränsle från skogsmark i regionen återförs till  

 skogen senast år 2008, på ett sätt som inte skadar livet  

 i skogen. (R)

5. Förbrukningen av elenergi i Kronobergs län har år 2010  

 minskat med minst 10 procent räknat från år 1995. (R)

6. Fjärrvärme, i huvudsak baserad på biobränslen, finns ut- 

 byggd senast 2010 i de större tätorterna i alla länets kom- 

 muner. (R)

7. Koldioxidutsläppen från trafik och från användning av  

 arbetsfordon har år 2010 åter minskat till en nivå under  

 1990 års utsläpp.  (R)

8. Alternativa, förnyelsebara bränslen utgör minst 6 % av  

 energitillförseln till transporter år 2010 i Kronobergs län. (R) 

(Riksdagen har också beslutat att ett certifieringssystem för 

alternativa drivmedel bör införas för att säkerställa den totala 

miljönyttan. Framställningen av drivmedel måste ske på sådant 

sätt att den totala negativa miljöbelastningen minskar.)
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luften skall vara så ren att människors hälsa samt  

djur, växter och kulturvärden inte skadas.  

(Nationellt miljökvalitetsmål)

 

GeneRatiOnsmål

Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för 

cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påver-

kan på växter djur, material och kulturföremål. Riktvärdena 

sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma. 

Se tabell 1.

Delmål

1. Halten 5 mikrogram/m3 för svaveldioxid som årsmedel- 

 värde skall vara uppnådd i samtliga kommuner år 2005. (N)

2.  Halterna 60 mikrogram/m3 som timmedelvärde och  

 20 mikrogram/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid  

 ska i huvudsak underskridas år 2010. Tim-medelvärdet  

 får överskridas högst 175 timmar per år. (N)FR
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3. Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikro- 

 gram/m3 som åtta-timmars medelvärde år 2010. (N)

4.  År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC)  

 i Sverige, exklusive metan, ha minskat till 241 000 ton. (N) 

 

4.1 Utsläppet av VOC exklusive metan i Kronobergs län ska  

 ha minskat till högst 4000 ton år 2010. (R)

4.2 Utsläppen av VOC från tillverkningsindustri som är om- 

 fattas av förordningen om miljöfarlig verksamhet (miljö-

 balken) har sammanlagt minskat med 50 % till år 2010  

 jämfört med år 2000. (R)

5. Halterna 35 mikrogram/m3 som dygnsmedelvärde och 20

 mikrogram/m3 som årsmedelvärde för partiklar /PM 10) 

 skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får över-

 skridas högst 37 dygn per år. (N)

5.1 År 2010 sker minst 90 % av den småskaliga eldningen av

 biobränslen i länet i miljögodkända pannor (t.ex. pellets-

 pannor eller vedpannor med ackumulatortank), räknat 

 på antalet pannor. (R)

6. Halten 0,3 nanogram/m3 som årsmedelvärde för  

 benso(a)pyren skall i huvudsak underskridas år 2015. (N)

 

tabell 1: Generationsmål för luftkvalitet.

Förorening:	 Halt	som	ej	bör	överskridas:	 Medelvärdestid:
	 (mikrogram/m	3)

Bensen		 1	 År

Bens(a)pyren		 0,0001		 År

Eten	 1		 År

Formaldehyd		 10		 Timme

Partiklar,	PM10	 30	 Dygn

(<10	mikrometer)	 15		 År

Sot		 10		 År

Ozon		 80		 Timme

	 50		 Sommarhalvåret	

	 	 (april-okt)

	 70	 8	timmar
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De försurande effekterna av nedfall och markanvänd-

ning skall underskrida gränsen för vad mark och vatten 

tål. nedfallet av försurande ämnen skall heller inte öka 

korrosionshastigheten i tekniska material eller kultur-

föremål och byggnader. (Nationellt miljökvalitetsmål) 

GeneRatiOnsmål

1. Depositionen av försurande ämnen överskrider inte den

 kritiska belastningen för mark och vatten. 

2. Onaturlig försurning av marken motverkas så att den  

 naturgivna produktionsförmågan, arkeologiska föremål  

 och den biologiska mångfalden bevaras. 

3. Markanvändningens bidrag till försurning av mark och  

 vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till  

 växtplatsens försurningskänslighet. 

Delmål 

1.  År 2010 skall högst 5 % av antalet sjöar och högst 15 % av 

 sträckan rinnande vatten i landet vara drabbade av för-

 surning som orsakats av människan. (N)

(Riksdagen har uppdragit till regeringen att ta fram målformu-

lering som tar hänsyn till kalkade sjöar och till sjöarnas storlek)

1.1 År 2010 skall högst 15 % av antalet sjöar i länet, eller högst  

 5 % av den totala sjöytan, vara drabbade av försurning   

 som orsakats av människan. (R)

2.  Före år 2010 skall trenden mot ökad försurning av skogs- 

 marken vara bruten i områden som försurats av män- 

 niskan och en återhämtning skall ha påbörjats. (N)

3. År 2010 skall utsläppen i Sverige av svaveldioxid till luft  

 ha minskat till 50 000 ton. (N) 

3.1 År 2010 skall utsläppen av svaveldioxid i Kronobergs län  

 ha minskat till 350 ton/år. (R)

 

4. År 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft  

 ha minskat till 148 000 ton. (N)

4.1 År 2010 skall utsläppen av kväveoxider i Kronobergs län 

 ha minskat till 3 500 ton/år. (R)
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miljön skall vara fri från ämnen och metaller som ska-

pats i eller utvunnits av samhället och som kan hota 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 

(Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är  

 nära bakgrundsnivåerna. 

2. Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll 

 och dess påverkan på ekosystemen är försumbar.

3. Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö 

 och inomhusmiljö är för särskilt farliga ämnen nära noll 

 och för övriga kemiska ämnen inte skadlig för människor.

4. Förorenade områden är undersökta och vid behov åt- 

 gärdade.

5. All fisk i Sveriges hav och sjöar är tjänlig som människo- 

 föda med avseende på innehållet av naturfrämmande  

 ämnen.

Delmål

1. Senast år 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna 

 hos alla avsiktligt framställda eller utvunna kemiska  

 ämnen som hanteras på marknaden. För ämnen som 

 hanteras i högre volymer och för övriga ämnen som t.ex. 

 efter inledande översiktliga tester bedöms som särskilt 

 farliga skall uppgifter om egenskaperna finnas tillgäng- 

 liga tidigare än 2010. Samma krav på uppgifter skall då 

 gälla för såväl nya som existerande ämnen. Senast år 2020  

 skall det även finnas uppgifter om egenskaperna hos de 

 mest betydande oavsiktligt bildade och utvunna kemiska  

 ämnen. (N)

2. Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och 

 miljöinformation om de farliga ämnen som ingår. (N)

3. I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla. (N)  

 Nyproducerade varor skall så långt det är möjligt vara fria 

 från: 

• Nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) 

 och bioackumulerande, nya ämnen som är cancerframkal- G
IF
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IL
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 lande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande  

 samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast år 2007.

• övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och 

 fortplantningsstörande ämnen, samt sådana ämnen som 

 är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande,  

 senast år 2010, om varorna är avsedda att användas på ett  

 sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet.

• övriga organiska ämnen som är långlivade och bioacku- 

 mulerande, samt kadmium och bly, senast år 2010.

Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionspro-

cesser om inte företaget kan visa att hälsa och miljö inte kan 

komma till skada. Redan befintliga varor, som innehåller äm-

nen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium 

samt bly, skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte 

läcker ut i miljön. 

Spridning via luft och vatten till Sverige av ämnen som om-

fattas av delmålet ska minska fortlöpande. 

Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller ut-

vunnit från naturen. 

Delmålet omfattar även ämnen som ger upphov till ämnen 

med ovanstående egenskaper, inklusive dem som bildats 

oavsiktligt.

3.1 Slammet från alla kommunala reningsverken i länet ska 

 ha halter av långlivade och bioackumulerande kemiska  

 ämnen som ligger på en betryggande marginal (50 %)  

 under gällande rekommendationer/gränsvärden senast  

 år  2010. (Detta gäller bl.a. metallerna bly, kadmium och 

 kvicksilver) (R)

3.2 Läkemedel ska hanteras så att riskerna för att de belastar  

 miljön minskar. (R)

4. Hälso- och miljöriskerna vid framställning och använd- 

 ning av kemiska ämnen skall minska fortlöpande fram 

 till år 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som skall   

 fastställas av berörda myndigheter. Under samma tid skall 

 förekomsten och användningen av kemiska ämnen som 

 försvårar återvinning av material minska. Delmålet avser 

 ämnen som inte omfattas av delmål 3. (N)

5.  För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas 

 av delmål 3, skall det senast år 2010 finnas riktvärden fast- 

 lagda av berörda myndigheter. (N)

6. Samtliga förorenade områden som innebär akuta risker 

 viddirektexponering och sådana förorenade områden som  

 i dag, eller inom en nära framtid, hotar betydelsefulla  

 vattentäkter eller värdefulla naturområden skall vara ut- 

 redda och vid behov åtgärdade vid utgången  av år 2010. (N)

6.1 PCB i byggmaterialet i länets befintliga byggnader ska ha 

 inventerats och vid behov åtgärdats senast år 2010. (R)

	 (Ersätts	av	föreslagen	förordning	om	PCB-sanering,	när		

	 den	godkänns	av	EU)

7 Åtgärder skall under åren 2005–2010 ha genomförts vid  

 så stor andel av de prioriterade förorenade områdena att 

 miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra 

 senast år 2050. (N)

 

8 År 2010 skall tydliga åtgärdsprogram som medför en 

 kontinuerlig minskning av halterna av för människan 

 skadliga dioxiner i livsmedel ha etablerats. (N)

9 År 2015 skall exponeringen av kadmium till befolkningen  

 via föda och arbete vara på en sådan nivå att den är säker  

 ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. (N)

10. För att stimulera en positiv utveckling av marknaden och 

 en hållbar utveckling bör konsumtionen av certifierade 

 ekologiska livsmedel i offentlig sektor öka. Inriktningen  

 bör vara att 25 % av den offentliga konsumtionen av livs-

 medel skall avse ekologiska livsmedel 2010. (N)

	 (Från	regeringens	skrivelse	2005/06:88,	antagen		

	 av	riksdagen	17	juni	2006)	
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Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt  

ger skydd mot skadlig Uv-strålning.  

(Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Sverige verkar för att halterna av klor, brom och andra 

 ozonnedbrytande ämnen i stratosfären inte överstiger  

 naturliga nivåer.SK
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2. Inom loppet av en generation skall användningen av  

 ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara avvecklad.

Delmål 

 År 2010 skall utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till  

 största delen ha upphört. (N)
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människors hälsa och den biologiska mångfalden skall 

skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre 

miljön. (Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Stråldoser begränsas så långt det är rimligt möjligt.

2. Den högsta sammanlagda årliga effektiva stråldosen som 

 individer ur allmänheten får utsättas för från verksam- 

 heter med strålning överstiger inte 1 millisievert (mSv) 

 per person under ett år.

3. Allvarliga tillbud och haverier i kärntekniska anlägg- 

 ningar förebyggs.

4. Spridning av radioaktiva ämnen till omgivningen för- 

 hindras eller begränsas om ett haveri skulle inträffa.

5. Effekterna av UV-strålning begränsas så långt som 

 möjligt.

6. Riskerna med elektromagnetiska fält kartläggs så långt 

 som möjligt och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att 

 eventuella risker identifieras.

Delmål

1. År 2010 skall halterna i miljön av radioaktiva ämnen 

 som släpps ut från alla verksamheter vara så låga att män- 

 niskors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.  

 Det individuella dostillskottet till allmänheten skall  

 understiga 0,01 mSv per person och år från varje enskild 

 verksamhet. (N)

2.  År 2020 skall antalet årliga fall av hudcancer orsakade av 

 ultraviolett strålning inte vara fler än år 2000. (N)

3. Riskerna med elektromagnetiska fält skall kontinuerligt 

 kartläggas och nödvändiga åtgärder skall vidtas i takt med  

 att sådana eventuella risker identifieras. (N)
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Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall inte 

ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förut-

sättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna 

till allsidig användning av mark och vatten.  

(Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ 

 inverkan på människors hälsa eller försämra förutsätt- 

 ningarna för biologisk mångfald.

2. Nedfallet av luftburna kväveföreningar överskrider inte 

 den kritiska belastningen för övergödning av mark och 

 vatten någonstans i Sverige.

3. Grundvatten bidrar inte till ökad övergödning av ytvatten.

4. Sjöar och vattendrag uppfyller när det gäller närsalts- 

 halter kvalitetskraven för God ekologisk status enligt  

 definitionen i EG:s ramdirektiv för vatten. För sjöar i  

 odlingslandskapet innebär det att halten av totalfosfor  

 inte bör överskrida 25 mikrogram per liter.

5. Näringsförhållandena i kust och hav motsvarar i stort det 

 tillstånd som rådde under 1940-talet och tillförsel av  

 näringsämnen till havet orsakar inte någon övergödning.

6. Svenska kustvatten uppfyller när det gäller närsaltshalter 

 kvalitetskraven för God ekologisk status enligt defini- 

 tionen i EG:s ramdirektiv för vatten.

7. Skogsmark har ett näringstillstånd som bidrar till att 

 bevara den naturliga artsammansättningen.

8. Jordbruksmark har ett näringstillstånd som bidrar till att 

 bevara den naturliga artsammansättningen.

Delmål

1. (Har utgått vid nationell revidering.)

2. Fram till 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av 

 fosforföreningar från mänsklig verksamhet till sjöar,  

 vattendrag och kustvatten ha minskat med minst 20 pro- 

 cent från 1995 års nivå. De största minskningarna skall 

 ske i de känsligaste områdena. (N)

3. Senast år 2010 skall de svenska vattenburna utsläppen av 

 kväve från mänsklig verksamhet till haven söder om Ålands  

 hav ha minskat med minst 30 % från 1995 års nivå. (N)

4. Senast 2010 skall utsläppen av ammoniak i Sverige ha 

 minskat med minst 15 % från 1995 års nivå. (N)

4.1 Senast 2010 skall utsläppen av ammoniak i Kronobergs län 

 ha minskat med minst 15 % från 1995 års nivå. (R)

5. Senast år 2010 skall utsläppen i Sverige av kväveoxider till 

 luft ha minskat till 148 000 ton. (N)

 (Se även Frisk luft 4.1)
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ReGiOnaliseRinG av natiOnellt

GeneRatiOnsmål Om nÄRsalteR

6. Regionalt mål avseende halter av fosfor i länets sjöar och 

 vattendrag (R): 

 Grupp 1. Näringsfattiga sjöar och vattendrag.* 

 Fosforhalterna skall år 2010 inte överstiga nuvarande  

 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 oförändrade  

 eller sjunkande fosforhalter, för att möjliggöra hälso- 

 främjande och allsidig användning (rekreation, bad,  

 fiske m.m.) samt utrymme för biologisk mångfald i flora 

  och fauna utifrån varierande halter av närsalter och för  

 att fosforhalterna långsiktigt skall kunna närma sig ett  

 naturgivet tillstånd.

 Grupp 3. Kraftigt fosforbelastade sjöar och vattendrag.*

 Till 2010 skall fosforhalterna ha minskat väsentligt jämfört 

 med åren kring år 2000, men sjöarna kan fortfarande 

 långsiktigt bedömas hålla ”höga” fosforhalter. Varje  

 vattenområde i denna grupp måste dock bedömas indi- 

 viduellt. 

*	Utgångspunkten	för	gruppindelningen	är	Natur-

vårdsverkets	”Bedömningsgrunder	för	ytvatten”.		

Grupp	1	kännetecknas	av	”låga”	fosforhalter	en-

ligt	dessa	grunder	och	Grupp	3	kännetecknas	av	

”höga”	fosforhalter.	Bedömningen	bör	grundas	på	

minst	tre	års	medelvärden.	
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sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och 

deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. naturlig 

produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljö-

värden samt landskapets ekologiska och vattenhushål-

lande funktion skall bevaras samtidigt som förutsätt-

ningar för friluftsliv värnas. (Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte 

 minska förutsättningarna för biologisk mångfald.

2. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer 

 som kan hota biologisk mångfald introduceras inte.

3. Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- 

 och kulturupplevelser samt bad- och friluftsliv värnas och 

 utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt. 

4. Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende 

 av sjöar och vattendrag kan fortleva i livskraftiga bestånd.

5. Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som an- 

 vänder vattnet som resurs kan fortsätta att brukas.

6. I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vatten- 

 drag är naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna 

 och i vattendrag som påverkas av reglering är vattenflöden  

 så långt möjligt anpassade med hänsyn till biologisk  

 mångfald.

7. Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för 

 hotade, sällsynt eller hänsynskrävande arter samt för  

 naturligt förekommande biotoper med bevarandevärden.

8. Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler 

 inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt 

 livskraftiga populationer säkras.

9. Sjöar och vattendrag har God ytvattenstatus med avseende  

 på artsammansättning och kemiska och fysikaliska förhåll- 

 anden enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).

10. Utsättning av genmodifierad fisk äger inte rum.

11. Biologisk mångfald återskapas och bevaras i sjöar och 

 vattendrag.

Delmål

1.  Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identifierat 

 och tagit fram åtgärdsprogram för särskilt värdefulla  

 natur- och kulturmiljöer som behöver ett långsiktigt  

 skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast  

 år 2010 skall minst hälften av de skyddsvärda miljöerna 

 ha ett långsiktigt skydd och fördelas jämnt mellan de fem  

 vattendistrikten. Minst 15 fiskefria områden skall finnas  

 i varje vattendistrikt. (N)

1.1 Senast år 2010 skall 50 % av de skyddsvärda kvarnarna och 

 sågarna ha bevarats. (R)

1.2 Senast år 2010 har 50 % av de kvarnar och sågar som har 

 ett synnerligen stort kulturhistoriskt värde liksom de  

 kvarnar och sågar som fått statliga bidrag för renovering 

 fått ett långsiktigt skydd. (R)

2.  Senast år 2005 skall berörda myndigheter ha identifierat  

 och tagit fram åtgärdsprogram för restaurering av Sveriges 
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 skyddsvärda vattendrag eller sådana vattendrag som efter 

 åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda. Senast 

 till år 2010 skall minst 25 % av de värdefulla och poten- 

 tiellt skyddsvärda vattendragen ha restaurerats. (N)

2.1 Senast år 2010 skall minst 25 % av de värdefulla vatten- 

 dragsträckorna ha restaurerats med avseende på natur- 

 och kulturmiljöer. (R)

2.2 Senast år 2010 har vattendomar omprövats för följande 

 dammar, så att noll-tappning inte tillåts (R): 

 Mörrumsån: Madkroken/Lidboholm, Bergsjön.
 Alsterån: Älgasjön
 Lagan: Ohs, Flårens södra utlopp.

3.  Senast år 2009 skall vattenförsörjningsplaner med vatten- 

 skyddsområden och skyddsbestämmelser ha upprättats  

 för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med 

 större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för vatten- 

 försörjning till fler än 50 personer eller distribuerar mer 

 än 10 m3 per dygn i genomsnitt. (N)

3.1 Senast år 2008 ska kommunerna och länsstyrelsen ha  

 fastställt en regional vattenresursplan där alla allmänna  

 befintliga vattenverk samt vattenförekomster som kan 

 komma att användas för framtida dricksvattenproduktion  

 uppmärksammas. (R)

4.  Senast år 2005 skall utsättning av djur och växter som 

 lever i vatten ske på sådant sätt att biologisk mångfald inte 

 påverkas negativt. (N)

5.  Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts  

 för de hotade arter och fiskstammar som har behov av  

 riktade åtgärder. (N)

5.1  Hoten avvärjs mot följande arter, med exempel på möjliga 

 åtgärder (R):

•  Mal – skydd av lekplatser i rinnande vatten i Möckeln- 

 området.

•  Öring – skydda och stärka bestånd genom att undanröja 

 vandringshinder och säkerställa minimivattenföring samt 

 genomföra biotopvård på lek- och uppväxtplatser.

•  Sik och siklöja – Säkerställa fortlevnad genom att stoppa 

 trenden till ökande humushalter i sjöar och på sikt minska 

 halterna.

•  Flodkräfta  -  bevaras i de vatten där den nu finns kvar.

 Återintroduktion av tidigare försvunna arter i länet:

•  Lax och havsvandrande öring kan år 2010 vandra upp 

 från Östersjön till Åsnen (d.v.s. återställningsåtgärder har 

 genomförts ).
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Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvatten-

försörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och 

djur i sjöar och vattendrag. (Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänsk- 

 liga aktiviteter som markanvändning, uttag av naturgrus, 

 tillförsel av föroreningar m.m.

 

2. Det utläckande grundvattnets kvalitet är sådant att det 

 bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 

 vattendrag.

3. Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker inte 

 grundvattennivån så att tillgång och kvalitet äventyras.

4. Grundvattnet har så låga halter av föroreningar orsakade 

 av mänsklig verksamhet att dess kvalitet uppfyller kraven 

 för god dricksvattenkvalitet enligt gällande svenska nor- 

 mer för dricksvatten och kraven på God grundvattenstatus  

 enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).

Delmål

1. Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för 

 nuvarande och framtida vattenförsörjning skall senast år 

 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som be- 

 gränsar användningen av vattnet. (N)

2. Senast år 2010 skall användningen av mark och vatten inte 

 medföra sådana ändringar av grundvattennivåer som ger 

 negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabi- 

 liteten eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem. (N)

3. Senast år 2010 skall alla vattenförekomster som används 

 för uttag av vatten som är avsett att användas som dricks- 

 vatten och som ger mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt 

 eller betjänar mer än 50 personer per år uppfylla gällande 

 svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med av- 

 seende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet. (N)

  

3.1 Senast vid utgången av år 2008 ska kommunerna och 

 länsstyrelsen i Kronobergs län ha fastställt en regional 

 vattenresursplan där alla allmänna befintliga vattenverk 

 samt vattenförekomster som kan komma att användas för 

 framtida dricksvattenproduktion uppmärksammas. (R)G
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våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funk-

tion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmar-

ker bevaras för framtiden. (Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Det finns våtmarker av varierande slag med bevarad bio- 

 logisk mångfald i hela landet. 

2. Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torv- 

 täkter, vägbyggen och annan exploatering. 

3. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer 

 som kan hota eller utarma den biologiska mångfalden  

 introduceras inte.

4. Torvbrytning sker inte på platser med höga natur- eller 

 kulturvärden eller på ett sådant sätt att det leder till stora 

 negativa effekter på den biologiska mångfalden.

5. Våtmarkernas kulturmiljövärden samt värde för friluftsliv 

 värnas.

Delmål

1. En nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker 

 och sumpskogar skall tas fram senast till år 2005. (N)

1.1. Sumpskogsinventeringen kompletteras genom att beskriv- 

 ningar och naturvärdesklassning av områdena görs. (R)

2. Samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige 

 skall ha ett långsiktigt skydd senast år 2010. (N)

2.1. Samtliga våtmarker i Kronobergs län som ingår i ”Myrskydds- 

 plan för Sverige” ska ha ett långsiktigt skydd senast år 

 2010. (R)

3.  Senast år 2006 skall inte skogsbilvägar byggas över våt- 

 marker med höga natur- eller kulturvärden eller på annat 

 sätt byggas så att dessa våtmarker påverkas negativt. (N)

4.  I odlingslandskapet skall minst 12 000 ha våtmarker och 

 småvatten anläggas eller återställas fram till år 2010. (N)

4.1. I odlingslandskapet i Kronobergs län ska minst 250 ha 

 våtmarker och små-vatten anläggas eller återställas fram 

 till år 2010. (R)

5. Åtgärdsprogram skall senast till år 2005 finnas och ha 

 inletts för de hotade arter som har behov av riktade åt- 

 gärder. (N)

6. Senast 2008 ska Länsstyrelsen ta fram naturvårdsplaner, 

 t.ex. av typen LEKO, för Ramsar-områdena Åsnen-området 

 och Tönnersjöheden-Årshultsmyren. (R)

7. Våtmarker och småvatten anläggs eller återställs i skogs- 

 landskapet i Kronobergs län, så att den biologiska mång- 

 falden ökar och utflödet av humus och näringsämnen till 

 vattendragen minskar. (R)

kOmmentaR

LEKO betyder Landskaps Ekologiska Kärn-Områden. 

Planen ska ge helhetsbild av hur värdena ska bevaras både i 

odlingslandskap och skogslandskap t.ex. genom gröna planer, 

åtgärdsplaner i odlingslandskap, skydd genom naturreservat 

och biotopskyddsområden m.m. Ett viktigt moment är pro-

cessen där alla berörda aktörer deltar.
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skogens och skogsmarkens värde för biologisk pro-

duktion skall skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 

värden värnas. (Nationellt miljökvalitetsmål)

natiOnella GeneRatiOnsmål

1.  Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras.

2. Skogsekosystemets naturliga funktioner och processer 

 upprätthålls.

3. Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga 

 betingelser och i livskraftiga bestånd.

4. Hotade arter och naturtyper skyddas.

5. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer 

 som kan hota den biologiska mångfalden introduceras inte.

6. Kulturminnen och kulturmiljöer värnas.

7. Skogens betydelse för naturupplevelser samt friluftsliv tas 

 till vara.

Delmål

Långsiktigt skydd av skogsmark

1. Ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark skall undan- 

 tas från skogsproduktion till år 2010. (N)

1.1 År 2010 finns i Kronobergs län totalt 40 900 ha skyddsvärd

 skogsmark som är undantagen från skogsproduktion. Med  

 undantagen från skogsproduktion menas att åtgärder i  

 dessa skogar enbart görs för att bevara eller förstärka den  

 biologiska mångfalden. (R)

Den areal produktiv skogsmark som är undantagen år 2010 

utgörs av:LE
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•  26 000 ha som frivilligt skyddat 

•  14 900 ha som naturreservat, naturvårdsavtal eller biotop- 

 skydd, varav 

 

– 7 950 ha* som ytterligare naturreservat efter 1999

– 2 650 ha* som ytterligare biotopskyddsområden eller 

 naturvårdsavtal efter 1999

(*  beslutat av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen centralt och 

fastställt i “Strategi för formellt skydd av skog i Kronobergs län” 

av Länsstyrelsen styrelse och av Skogsstyrelsen Region  Öst.)

 

FöRstÄRkt BiOlOGisk månGFalD 

2. Mängden död ved, arealen äldre lövrik skog och gammal 

 skog skall bevaras och förstärkas till år 2010 på följande 

 sätt (N):

• Mängden hård död ved skall öka med minst 40 procent  

 i hela landet och med avsevärt mer i områden där den  

 biologiska mångfalden är särskilt hotad.

• Arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 procent.

• Arealen gammal skog skall öka med minst 5 procent.

• Arealen mark föryngrad med lövskog skall öka.

2.1 Målen för den förstärkta biologiska mångfalden gäller för 

 skogsmark exklusive skogsmark inom nationalparker,  

 naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. Med  

 utgångspunkt från skogstillståndet 1998 gäller fram till 

 år 2010 (R):

–  Mängden hård död ved ska öka med minst 40 %. Det   

 innebär att det i genomsnitt ska finnas mer än tre skogs- 

 kubikmeter hård död ved >/ha.

–  arealen äldre lövrik skog skall öka med minst 10 %.

–  arealen gammal skog skall öka med minst 5 %.

–  arealen mark föryngrad med lövskog skall öka.

–  antalet grova träd ska öka.

skYDD FöR kUltURmiljöeR 

3. Skogsmarken skall brukas på sådant sätt att fornlämningar 

 inte skadas och så att skador på övriga kända värdefulla kul-

 turlämningar är försumbara senast år 2010. (N)

åtGÄRDsPROGRam FöR HOtaDe aRteR 

4. Senast år 2005 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts 

 för hotade arter som har behov av riktade åtgärder. (N)

4.1 Åtgärdsprogram ska finnas och ha inletts senast år 2007 

 för de hotade arter som har behov av riktade åtgärder  

 i Kronobergs län. (R)

Mål angående sumpskogar – se även ”Myllrande våtmarker” 
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Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion skyd-

das samtidigt som den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena bevaras och stärks.  

(Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Åkermarken har ett välbalanserat näringstillstånd, bra 

 markstruktur och mullhalt samt så låg föroreningshalt 

 att ekosystemets funktioner och människors hälsa inte  

 hotas.

2. Odlingslandskapet brukas på ett sådant sätt att negativa 

 miljöeffekter minimeras och den biologiska mångfalden 

 gynnas.

3. Jorden brukas på ett sådant sätt att markens långsiktiga 

 produktionsförmåga upprätthålls.

4. Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med  

 betydande inslag av småbiotoper och vattenmiljöer.

5. Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingsland- 

 skapet som uppkommit genom lång, traditionsenlig 

 skötsel bevaras eller förbättras.

6. Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer 

 med särskilda värden bevaras och utvecklas.

7. Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas 

 och bevaras.

8. Odlingslandskapets ickedomesticerade växt- och djurarter 

 har sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda.

9. Den genetiska variationen hos domesticerade djur och 

 växter bevaras. Kulturväxter bevaras så långt som möjligt 

 på sina historiska platser.

10. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer 

 som kan hota den biologiska mångfalden introduceras 

 inte.

Delmål

1. Senast år 2010 skall samtliga ängs- och betesmarker 

 bevaras och skötas på ett sätt som bevarar deras värden.  

 Arealen hävdad ängsmark ska utökas med minst 5 000  

 hektar och arealen hävdad betesmark av de mest hotade  

 typerna ska utökas med minst 13 000 hektar till år 2010. (N) 

1.1 Länets åker- och betesmarksareal skall bibehållas i  

 åtminstone dagens utsträckning så att den år 2010  

 omfattar 30 000 ha i skogsbygd och 42 000 ha i mellan- 

 bygd. (R)
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1.2 Länets ängar och naturbetesmarker skall bevaras och 

 arealen bibehållas i åtminstone dagens utsträckning  

 i både skogsbygd och mellanbygd. Åtminstone 4 000 ha 

 skall år 2010 skötas och omfattas av EU-ersättningen för 

 marker med höga natur- och kulturhistoriska värden  

 (tilläggsersättning) eller motsvarande. (R) 

1.3 Länets slåtterängsareal som sköts och omfattas av EU- 

 ersättningen för marker med höga natur- och kultur- 

 historiska värden (tilläggsersättning) eller motsvarande 

 skall öka så att den år 2010 uppgår till 400 ha varav minst 

 200 ha på torr till frisk mark (hårdvall). (R)

1.4 Länets skogsbetesareal skall bibehållas så den år 2010  

 uppgår till åtminstone 100 ha. (R)

2. Mängden småbiotoper i odlingslandskapet skall bevaras 

 i minst dagens omfattning i hela landet. Senast år 2005 

 skall en strategi finnas för hur mängden småbiotoper 

 i slättbygden ska bevaras. (N)

2.1 Länets småbiotoper i odlingslandskapet skall bevaras  

 i åtminstone dagens omfattning. (R)

3. Mängden kulturbärande element som vårdas skall öka 

 till år 2010 med cirka 70 %. (N)

3.1 Minst 50 % av länets åkerareal skall år 2010 omfattas  

 av EU-ersättningen för bevarande av natur- och kultur- 

 miljöer eller motsvarande ersättning. (R)

4. Senast år 2010 skall det nationella programmet för växt- 

 genetiska resurser vara utbyggt och det skall finnas ett  

 tillräckligt antal individer för att långsiktigt säkerställa 

 bevarandet av inhemska husdjursraser i Sverige. (N)

4.1 Länets idag skötta ängsfruktodlingar skall bevaras i  

 åtminstone dagens omfattning så att de år 2010 omfattar  

 kring 30 ha och 3 000 beskurna träd. Samtliga lokala  

 fruktsorter i Urshultsområdet skall bevaras. (R)

 

5.  Senast år 2006 skall åtgärdsprogram finnas och ha inletts 

 för de hotade arter som har behov av riktade åtgärder. (N)

6. Senast år 2005 skall ett program finnas för hur lantbrukets 

 kulturhistoriskt värdefulla ekonomibyggnader kan tas 

 tillvara. (N)

7.  Vid utgången av 2010 bör den certifierade ekologiskt 

 odlade jordbruksmarken minst uppgå till 20 % av  

 landets jordbruksmark. Den certifierade ekologiska  

 produktionen av mjölk, ägg och kött från idisslare bör  

 öka markant. Slutligen bör den certifierade produktionen 

 av griskött och matfågel öka kraftigt. Konsumenternas  

 efterfrågan och marknadsutvecklingen är avgörande

 för om målen kan nås. (Från	reg.	skrivelse	2005/06:88,		

	 antagen	av	riksdagen	17	juni	2006)	(N)
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städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra 

en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 

regional och global miljö. natur- 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 resurser främjas. 

(Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

1. Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser 

 och trevnad samt har ett varierat utbud av bo- 

 städer, arbetsplatser, service och kultur så att alla 

 människor ges möjlighet till ett rikt och utveck- 

 lande liv och så att omfattningen av människors 

 dagliga transporter kan minskas.

2. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet 

 i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt 

 platser och landskap med särskilda värden värnas 

 och utvecklas.

3. En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utveck- 

 las, både vid nylokalisering av byggnader, anlägg- 

 ningar och verksamheter och vid användning,  

 förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse.

 

4. Boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt 

 arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav på gestalt- 

 ning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent  

 vatten och ren luft.

5. Natur- och grönområden med närhet till bebyggel- 

 sen och med god tillgänglighet värnas så att G
O

D
 B

EB
YG

G
D

 M
IL

JÖ



2�

 behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett 

 hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.

6. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas. 

7. Transporter och transportanläggningar lokaliseras 

 och utformas så att skadliga intrång i stads- eller 

 naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- 

  eller säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön.

8. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns 

 tillgängliga och förutsättningarna för säker gång- och  

 cykeltrafik är goda.

9. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar,  

 bullerstörningar, skadliga radonhalter eller andra  

 oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

10. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga  

 ämnen och andra föroreningar.

11. Användningen av energi, vatten och andra naturresurser  

 sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat 

 sätt för att på sikt minska och främst förnybara energi- 

 källor används.

12. Andelen förnybar energi har ökat och skall på sikt svara  

 för den huvudsakliga energitillförseln.

13. Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte  

 kan komma i fråga med hänsyn till användningsområdet.

14. Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvatten- 

 försörjningen och för natur- och kulturlandskapet  

 bevaras.

15. Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar.

16. Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas 

 efter sina egenskaper och återföras i kretsloppet i ett  

 balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess om- 

 givning.

Delmål

Planeringsunderlag

1.a  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 förut- 

 sättningarna för miljöanpassade och resurssnåla trans- 

 porter förbättras. (N)

1.a.1 I Kronobergs län skall nedanstående aspekter vara  

 beaktade i regional utvecklingsplanering och fysisk  

 planering (R):

 Bebyggelseutvecklingen inriktas på att förbättra möjlig- 

 heterna att utnyttja kollektiva färdmedel genom att;  

•  Kollektivtrafiken utvecklas och binder samman tät- 

 orterna i ett välutvecklat kollektivtrafiksystem, som är 

 anpassat till bebyggelsestrukturens förutsättningar,   
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 bl.a. med inriktning på ökad tillgänglighet och trafikslags- 

 byte, s.k. intermodalitet.

 

• De större orterna ges en tät struktur, utan långa avstånd  

 som gynnar kollektivtrafik, gående och cykling, för att 

 minska trafikens miljöpåverkan.

•  Attraktiva knutpunkter och omstignings-/omlastnings- 

 punkter utvecklas för såväl persontransporter som gods.

• Behovet av cykelvägar alternativt fungerande sekundärt 

 vägnät mellan närbelägna orter.

• Det mindre vägnätets behov.

• Boende- och servicekvaliteten i småorterna. 

• Behovet av IT som stöd för verksamheter, handel och  

 utbildning, för att minska transportbehovet.

1.b Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande   

 grundas på program och strategier för hur kulturhistoriska  

 och estetiska värden skall tas till vara och utvecklas (N): 

1.b.1 I Kronobergs län skall nedanstående aspekter vara  

 beaktade i fysisk planering och samhällsbyggande. (R)

• De allmänna karaktärsdragen på bebyggelsen i länets 

 olika delar skall tas tillvara vid förändringar. 

• Mål för orternas och stadsdelarnas karaktär bör sättas.

• Funktionell, social och historisk mångfald bör efter- 

 strävas.

• Småorternas unika förutsättningar och karaktär med  

 deras natur- och kulturvärden tillvaratas.

• Metoder för planeringsunderlag, som identifierar och tar 

 till vara värdena i 1900-talets vardagsbebyggelse, ska ut- 

 vecklas och användas

• Småvägnätets kulturmiljövärden inkl. alléer och gamla 

 broar.

• Gator och vägar ska gestaltas efter sin funktion i trafik- 

 systemet såväl som efter sin funktion i landskapet.

• Omsorgsfull planering av städers och orters offentliga 

 rum och mötesplatser; torg, parker och gator.

1.c Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande  

 grundas på program och strategier för hur grön- och 

 vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall 

 bevaras, vårdas och utvecklas för såväl natur- och kultur- 

 miljö- som friluftsändamål, samt hur andelen hårdgjord 

 yta i dessa miljöer fortsatt begränsas. (N)

1.c.1 I Kronobergs län skall nedanstående aspekter vara beak- 

 tade i fysisk planering och samhällsbyggande (R):

• Vid nybyggnation i större orter anläggs även grön-  

 och/eller vattenområden, så att andelen hårdgjord yta 

 i tätorten inte ökar.G
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• Ta tillvara och utveckla karaktär, kvalitet och funktion 

 på tätortsgrönskan.

• Tillgänglighet till omgivande landskap.

• Landskapet och sjöarna som resurs i tätortsmiljöerna.

• Kretsloppslösningar.

• Lokalt omhändertagande av dagvatten.

 

• Risker vid höga flöden och vid översvämning.

1.d Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande 

 grundas på program och strategier för hur energianvänd-

 ningen skall effektiviseras för att på sikt minskas, hur 

 förnybara energiresurser skall tas till vara och hur utbygg- 

 nad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, 

 biobränsle och vindkraft skall främjas. (N)

1.d.1 I Kronobergs län skall nedanstående aspekter vara beak- 

 tade i fysisk planering och samhällsbyggande (R):

• Energihushållningsaspekter ska behandlas i översikts- 

 planerna, och där så är lämpligt i detaljplaner.

kUltURHistORiskt vÄRDeFUll BeBYGGelse

2. Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast år 

 2010 vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar 

 förvaltning. (N)

2.1  Kategoriinventeringar skall utnyttjas vid identifiering 

 av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. (R)

BUlleR

3. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar 

 överstigande de riktvärden som riksdagen ställt sig bakom  

 för buller i bostäder skall ha minskat med 5 % till år 2010 

 jämfört med år 1998. (N)

UttaG av natURGRUs

4. År 2010 skall uttaget av naturgrus i landet vara högst 

 12 miljoner ton per år. (N)
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4.1  Uttaget av naturgrus i länet sänks till 315 000 ton år 2010. 

 I stället ska i första hand återvunnet material och berg- 

 kross användas då så kan ske. (R)

4.2 Antalet grustäkter fortsätter att minska till 35 år 2010. (R)

4.3  I varje kommun (eller i samverkan mellan kommuner) 

 etableras senast 2005 minst en massåtervinningsstation 

 för grus, bergkross och liknande ballast-material, i  

 anslutning till en täkt med långsiktig verksamhet eller  

 på annan lämplig plats. (R)

avFall

5.  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 (N):

– Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall 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 materialåtervinning, inklusive biologisk 

 behandling.

– Senast år 2010 skall minst 35 procent av matavfallet från 

 hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas  

 genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat  

 matavfall till såväl hemkompostering som central be- 

 handling.

– Senast år 2010 skall matavfall och därmed jämförligt 

 avfall från livsmedelsindustrier m.m. återvinnas genom 

 biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som före- 
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 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.

5.1 Det biologiskt nedbrytbara köks- och restaurangavfallet 

 omhändertas för biologisk behandling senast 2010. (R) 

eneRGianvÄnDninG m m i BYGGnaDeR

6.  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 energianvänd- 

 ningen effektiviseras för att på sikt minska samt att  

 andelen energi från förnybara energikällor ökar. (N)

7. År 2020 skall byggnader och deras egenskaper inte  

 påverka hälsan negativt. (N)

Därför skall det säkerställas att:

• samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under 

 längre tid senast år 2015 har en dokumenterat fungerande 

 ventilation.

• radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre 

 än 200 Bq/m3 luft.

• radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Bq/m3 

 luft.

ReGiOnaliseRinG av natiOnella GeneRatiOnsmål 

Om sÄkeRHetsRiskeR OCH Om HÄlsa.

8.1 Samliga planer och projekt som ligger inom kommunal  

 eller länsstyrelsens domäner bedöms såväl ur risk-,  

 säkerhets- och räddningstjänstsynpunkt som utifrån  

 hälsokonsekvensbeskrivningar. (R)
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Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på 

ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generatio-

ner. arternas livsmiljöer 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.  

(Nationellt miljökvalitetsmål)

GeneRatiOnsmål

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv, sett tillsammans 

med biologisk mångfaldsaspekter i övriga miljökvalitetsmål, 

bör i ett generationsperspektiv innebära bl.a. följande:

• Samhällets insatser för att bevara den biologiska mång- 

 falden bedrivs med ett landskapsperspektiv på förvalt- 

 ningen av ekosystemen. Ekosystemens buffertförmåga  

 bibehålls, dvs. förmågan att klara av förändringar och 

 vidareutvecklas, så att de kan vara fortsatt produktiva 

 och leverera varor och tjänster.

•  Landskapet, sjöar och hav är så beskaffat att arter har sina 

 livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda.

•  Det finns tillräckligt med livsmiljöer så att långsiktigt  

 livskraftiga populationer av arter bibehålls (gynnsam 

 bevarandestatus).

•  I områden där viktiga naturtyper skadats restaureras  

 sådana så att förutsättningarna för den biologiska mång- 

 falden 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.
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•  Arterna är spridda inom bl.a. sina naturliga utbrednings- 

 områden i landet så att genetisk variation inom och mellan 

 populationer är tillräcklig. 

•  Främmande arter eller genetiskt modifierade organismer  

 som kan hota människors hälsa eller hota eller utarma  

 biologisk mångfald i Sverige introduceras inte.

•  Den biologiska mångfalden upprätthålls i första hand  

 genom en kombination av hållbart nyttjande av biologiska 

 resurser, bevarande av arter och deras livsmiljöer samt  

 åtgärder för att minimera belastningen av föroreningar  

 och genom att begränsa klimatpåverkan.

•  Arter som nyttjas t.ex. genom jakt och fiske förvaltas så 

 att de långsiktigt kan nyttjas som en förnyelsebar resurs, 

 och så att ekosystemens strukturer och funktioner inte 

 påverkas.

•  Människor har tillgång till natur- och kulturmiljöer med 

 ett rikt växt- och djurliv, så att det bidrar till en god folk- 

 hälsa.

•  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.

Delmål

Följande nationella delmål har fastställts.

1.  Senast år 2010 skall förlusten av biologisk mångfald inom 

 Sverige vara hejdad. (N)

2.  År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter i landet 

 ha förbättrats så att andelen bedömda arter som klassifi- 

 ceras som hotade har minskat med minst 30 procent  

 jämfört med år 2000, och utan att andelen försvunna  

 arter har ökat. (N)

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. Senast 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 landskapsnivå. (N)

ReGiOnala mål

Arbete pågår vid Länsstyrelsen med att ta fram nationella åt-

gärdsprogram för hotade arter som ofta har sin tyngdpunkt i 

utbredningen i Kronobergs län. Samtidigt implementeras fast-

ställda nationella program. Arbetet omfattar de närmaste åren 

ca 35 program. Det är för närvarande för tidigt att formulera 

regionala mål, utöver vad som återfinns inom miljömålsområ-

det ”Levande sjöar och vattendrag”.







I detta dokument kan du läsa om Kronobergs läns 

miljömål. De berör alla som bor och verkar i vår län.

Sveriges riksdag har fastställt de nationella miljö- 

kvalitetsmålen och har även gett länsstyrelserna 

i uppgift att utveckla regionala miljömål.

Länsstyrelserna har även fått i uppgift att följa upp om 

miljömålen uppfylls, ta fram underlag till kommunala 

miljömål och beskriva vilka åtgärder som behövs  

för att nå upp till målen.

De reviderade miljömålen för Kronobergs län antogs 

av Länsstyrelsens styrelse den 20 december 2006.

länsstyrelsen i kronobergs län 

Besöksadress: kungsgatan 8, växjö

Webb: www.g.lst.se


