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FÖRORD  -  ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR KALMAR LÄNS KUSTVATTEN

Kalmar läns invånare är stolta över länets långa kustlinje som är otroligt variationsrik både ovan 
och under vattnet med urbergsskärgård i norr och moränskärgård och grunda sandbottnar i söder. 
Kustmiljön är viktig för livskvaliteten och som resurs för dem som försörjer sig på verksamheter 
vid kusten. Tyvärr är länets kustvatten, och därmed hela Östersjön, utsatt för många hot som kom-
mer sig av mänskliga aktiviteter.

I detta program ger Länsstyrelsen en kort beskrivning av miljötillståndet i länets kustvatten.  
Programmet innehåller förslag på åtgärder som kan bidra till en sundare kustmiljö. Åtgärderna  
riktar sig främst till enskilda individer, kommuner och Länsstyrelsen och rör såväl vardagliga val 
som mer storskaliga insatser. Målsättningen med programmet är att öka medvetenheten om kust-
miljön, om dess betydelse och att främja samarbete mellan olika aktörer. Förhoppningen är även att 
miljömålsarbetet därmed ska gå in i en ny och mer åtgärdsinriktad fas.

Med förenade krafter och med både enskilt och gemensamt ansvarstagande kommer vi att lyckas i 
vår strävan att förbättra kustvattnet i Kalmar län.

SVEN LINDGREN
Landshövding 
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BAKGRUND     
I Kalmar län är kustmiljön viktig för vår livskvalitet såväl som resurs för de som lever av och för-
sörjer sig på kustanknutna näringsverksamheter. Länets skärgård är en av de minst exploaterade och 
mest orörda skärgårdarna i landet och kustlinjen är i många fall unik. Därför har vi mycket att värna 
om. Samtidigt är, trots stora insatser under de senaste decennierna, miljötillståndet i Östersjön dåligt 
och vår del av kusten utgör tyvärr inget undantag. För att råda bot på situationen sker det mycket 
arbete såväl nationellt som internationellt. I länet pågår glädjande nog även ett mycket viktigt lokalt 
arbete, inte minst i kustmiljögrupperna, och detta arbete har en stor positiv inverkan på kustmiljön.  
I åtgärdsprogrammet tar Länsstyrelsen i Kalmar län upp hot och möjligheter och kommer med  
konkreta förslag till åtgärder som leder till ett renare kustvatten och ett sundare Östersjön.  
Förhoppningen är att detta program ses som en idékatalog som kan bidra till att öka takten i det 
lokala arbetet ytterligare. En utgångspunkt är att det inte nödvändigtvis krävs nya revolutionerande 
åtgärder utan en ökad fokusering på, och samordning av, redan pågående initiativ.
 
Utgångspunkten för åtgärdsprogrammet är miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust 
och skärgård som syftar till att havet ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och att den 
biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, 
kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Vidare ska särskilt värdefulla 
områden skyddas mot ingrepp och andra störningar (1).  Miljökvalitetsmålet ska nås inom en gene-
ration och innebär enligt riksdagens beslut bland annat att:
 

Hotade arter och stammar har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbredningsområ-
den så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras. 

Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter 
samt för naturligt förekommande biotoper med bevarandevärde. 

Kust- och skärgårdslandskapets naturskönhet, naturvärden, kulturmiljövärden, biologiska mångfald och  
variation bibehålls genom ett fortsatt varsamt brukande. 

Fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och vattenområden, liksom bebyggelse och annan exploatering 
i kust- och skärgårdsområden, sker med hänsyn till vattenområdenas produktionsförmåga, biologiska 
mångfald, natur- och kulturmiljövärden samt värden för friluftslivet. 

Låg bullernivå eftersträvas. 

Kust- och skärgårdslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden värnas och  
utvecklas. 

Samtliga kustvatten har God ytvattenstatus med avseende på artsammansättning samt kemiska och  
fysikaliska förhållanden enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).

Åtgärder som berör vattenkvalitet knyter även an till miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Giftfri 
miljö, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och Myllrande våtmarker samt 
arbetet med genomförandet av det EU-gemensamma vattendirektivet (2). Målsättningen med direk-
tivet är att allt vatten (sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten) ska ha god ekologisk och ke-
misk status år 2015 och att förvaltningen av vattnet sker utifrån vattnets egna gränser, de så kallade 
avrinningsområdena. Dessa mål överensstämmer väl med målen för Ingen övergödning (halterna av 
gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förut-
sättningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten) 
och Giftfri miljö (miljön vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället 
och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden). Då vatten är en viktig kompo-
nent i vårt samhälle, berörs även andra miljömål såsom God bebyggd miljö, Levande skogar och  
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Ett rikt odlingslandskap. Vidare är många av åtgärdsförslagen förenliga med de av riksdagen  
antagna åtgärdsstrategierna (Effektivare energianvändning och transporter, Giftfria och resurssnåla 
kretslopp och Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö) som syftar till att nå miljökvali-
tetsmålen och en hållbar utveckling (3).   

TILLSTÅNDSBESKRIVNING OCH HOTBILDER FÖR KALMAR LÄNS  
KUSTVATTEN
Trots stora insatser under de senaste decennierna är miljötillståndet i Östersjön dåligt och 
Östersjöns bräckliga ekologiska balans hotas från flera håll. Östersjön är hårt belastat av gödande 
ämnen, ett överutnyttjat fiske, utsläpp av farliga ämnen och spridning av främmande arter (4).  
Av dessa är idag, jämte den globala klimatförändringen, övergödningen det största hotet. I viss mån 
kan Östersjöns tillstånd och känslighet för störningar och mänsklig påverkan förklaras av ett antal 
naturgivna förhållanden. Östersjöns avrinningsområde, det vill säga området som förser Östersjön 
med vatten, är stort och tätbefolkat. Samtidigt är Östersjöns havsbassäng, som är relativt liten och 
grund, i princip helt omringad av land och vattenutbytet är begränsat till de smala danska sunden. 
Detta innebär att Östersjön får ta emot mycket föroreningar i förhållande till sin volym. Eftersom 
Östersjön samtidigt har en lång omsättningstid - närmare 30 år - är resultatet att det mesta som vi 
släpper ut blir kvar mycket länge. Östersjön karakteriseras även av att vattnet är bräckt, med en 
salthalt som varierar mellan �0-�5 promille vid Öresund till 2-4 promille längst upp i norr. Eftersom 
det är väldigt få arter som klarar av att leva i bräckt vatten är Östersjön artfattigt. De arter som lever 
där är också känsligare för påverkan än de arter som lever i salt eller sött vatten. Detta innebär att 
hela ekosystemet blir känsligt för störningar eftersom det är svårt för en annan art att ta över om en 
art försvinner.    

Övergödning
Övergödning, det vill säga förhöjda halter av näringsämnena kväve (N) och fosfor (P), är det enskilt 
största hotet mot egentliga Östersjön (4), vilken är den del av Östersjön som Kalmar läns kustvatten 
tillhör. Sedan 1940-talet har tillförseln av kväve och fosfor till Östersjön flerdubblats och detta har 
lett till stora förändringar. Mängden kväve och fosfor som når havet har ökat främst genom mänsk-
liga aktiviteter och en stor del tillförs via diffusa utsläpp till luft, mark och vatten. Från skog och 
åkermark har det alltid förekommit naturlig utlakning. Skillnaden idag jämfört med situationen för 
150 år sedan är att mycket mer näring når kustvattnet. Detta beror till stor del på att avrinnings-
områdets självrenande förmåga har minskats genom utdikning och torrläggning av sjöar och våt-
marker, vilket bidrar till att vattnet och näringen snabbt transporteras ut till kusten (5). Även vår 
livsstil och det moderna jordbruket bidrar till övergödningen då vi har vattentoaletter, duschar, disk-
maskiner, fosforrika tvätt- och maskindiskmedel och konstgödsel. Övergödningen påverkar både 
vattenkvalitén och växt- och djurlivet och därmed också förutsättningarna för ett hållbart nyttjande 
av havets resurser (6). En del arter har dragit nytta av de ökade näringshalterna medan andra min-
skar eller till och med håller på att försvinna helt. I Kalmar läns kustvatten har halterna av kväve 
och fosfor ökat på flera provtagningsstationer under de senaste 20 åren och i dagsläget är de  
genomsnittliga kvävehalterna utanför länets kust dubbelt så höga som halterna i det öppna havet (7). 
Många av problemen relaterade till övergödningen är väl synliga. Den ökade tillgången på näring 
leder till en ökad förekomst av växtplankton och en kraftigare algblomning under vår och  
sommar. Även tillväxten av snabbväxande fintrådiga alger blir större och dessa bildar ibland  
ruttnande anhopningar vid ytan. Konkurrensen från fintrådiga alger och växtplankton påverkar  
blåstången negativt och blåstången, som fungerar som barnkammare och skafferi för flera fiskarter 
har minskat kraftigt sedan 1980-talet (8). Den ökade produktionen av fintrådiga alger och växt-
plankton leder till att mängden sedimenterande organiskt material ökar eftersom de döda algerna 
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sjunker till botten. När algerna bryts ner kan det uppstå syrebrist vid bottnarna. Som ett resultat av 
den ökade sedimentationen och de ibland låga halterna av syre har bottenfaunan, det vill säga djur-
livet på botten, förändrats. Mängden smådjur (biomassan), som har analyserats inom recipient- 
kontrollprogrammet sedan 1989, har ökat. Också artsammansättningen har förändrats och fjäder-
mygglarver, som tål låga syrgashalter, har blivit vanligare (8). Även arealen av syrefria (”döda”) 
bottnar har ökat i de djupare delarna av Östersjön och exempelvis torskäggens kläckning påverkas 
negativt av de låga syrgasförhållandena i djupvattnet. 

Troligtvis påverkar den höga produktionen av fintrådiga alger även reproduktionen av gädda och 
abborre längs kusten. Detta dels för att nedbrytningen kan leda till syrebrist, och dels för att stora 
mängder fintrådiga alger verkar gynna spiggen. Om spiggarna är många är det möjligt att de kan 
påverka de andra kustlekande fiskarterna negativt genom att predera på deras ägg, larver och tidiga 
yngelstadier (9).  

 

Förorenande ämnen: organiska miljögifter, tungmetaller och läkemedelsrester
Östersjön är speciellt känsligt för förorenande ämnen på grund av sin långa omsättningstid och 
under 1960- och 70-talet duggade rapporterna om miljögifter i Östersjön tätt då både säl och havs-
örn var akut hotade av höga koncentrationer av bekämpningsmedlet DDT och industrikemikalien 
PCB. Idag har halterna av dessa miljögifter sjunkit men samtidigt har människan under det senaste 
århundradet tillverkat en ofantlig mängd nya organiska föreningar av vilka merparten aldrig tidigare 
funnits på jorden (10). De flesta av de här kemikalierna kommer förr eller senare ut i miljön, där 
vissa av dem kan ge skadeverkningar. Med miljögifter menas ämnen som vi människor på ett eller 
annat sätt förorenar vår omgivning med och som är giftiga för de organismer som lever där. Oftast 
har föroreningar endast en liten akut giftverkan och riktigt skadliga är främst de kemikalier som 
är långlivade och som bioackumuleras, det vill säga lagras i levande vävnader. En vanlig effekt av 
sådana organiska miljögifter är att de rubbar hormonbalansen (11). Även tungmetaller, som före- 
kommer naturligt, kan vara skadliga för växter, djur och människor om de förekommer i alltför 
höga halter. Genom mänsklig aktivitet har halterna ökat i många områden och eftersom metaller 
aldrig bryts ned stannar de till största delen kvar i marken och i bottensedimenten (7). Andra ämnen 
som kan vara skadliga är hormonella substanser och läkemedelsrester. Dessa ämnen når kustvattnet 
främst via tätorternas avloppsutsläpp. 

Kustvattnet i Kalmar län belastas med tungmetaller och andra miljögifter som transporteras med 
vattendrag eller tillförs från reningsverk, industrier, hamnverksamhet och luftdeposition. 
Dessutom belastas kusten av ett antal nedlagda miljöfarliga verksamheter, så kallade efter-
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behandlingsobjekt (1). I kustvattnet sker analyser av tungmetaller i sediment inom recipient-
kontrollprogrammet för kusten. Resultaten visar att situationen är allvarligast i Oskarshamns hamn 
och att tungmetallerna även har spridit sig till kustområdet utanför hamnen (7). Generellt är  
situationen i länets kustvatten mindre bra till mycket dålig på cirka två tredjedelar av de fyrtiotal 
undersökta stationerna när det gäller arsenik, kadmium, koppar, kvicksilver, bly och zink. Däremot 
är situationen i länets kustvatten god när det gäller kobolt, krom och nickel. Glädjande är även att 
medelvärdena för koppar, zink, bly och kvicksilver har minskat sedan de första mätningarna 1985. 
Tyvärr har halterna av kadmium och arsenik ökat under samma period. 

Kunskapen om spridning och ackumulering av organiska miljögifter, hormonsubstanser och läke-
medelsrester i länets kustvatten är bristfällig och ingen provtagning pågår kontinuerligt. Nationella 
provtagningar visar att halterna av ”gamla” miljögifter som PCB och dioxiner minskar samtidigt 
som halterna av de förhållandevis nya kemikalierna PFOS (perfluoroktansulfonat), som används 
för impregnering av textilier, och flamskyddsmedlet HBCD (hexabromcyklodekan), ökar i ägg från 
sillgrisslor (10, 11). Man har även funnit höga halter av artificiella östrogener från preventivmedel 
i fisk som fångats utanför reningsverk (12). Ett annat potentiellt problem är utsläpp av läkemedels-
rester och mätningar i utgående vatten från flera svenska avloppsreningsverk visar att det varje år 
släpps ut stora mängder antibiotika (13).  

Sjöfart: oljeutsläpp och främmande arter
Östersjön trafikeras av tankfartyg som innehåller stora mängder olja; ibland så mycket som  
150 000 ton per fartyg (10). I många fall passerar fartygen i farlederna nära Öland och framtida 
prognoser spår en ytterligare ökning av såväl oljetransporter som generell sjöfart (6). I Kalmar län 
finns det även flera hamnar som hanterar stora volymer olja och som anlöps av oljetankers. Länet 
har hittills varit förskonat från större utsläpp men vi kan inte bortse från risken för en större olycka 
som kan skada naturvärden i vattnet och på angränsande landområden. Miljön, och framförallt  
fågelfaunan, drabbas även negativt av de små men väldigt frekventa utsläpp som sker i samband 
med slarv eller avsiktligt i samband med rengöring av tankar och maskineri.

Ett annat problem som är förknippat med sjöfart är att barlastvatten ofta fungerar som bärare av 
oönskade organismer. Antalet nya ”främmande arter” ökar stadigt i Östersjön och ett sjuttiotal har i 
dagsläget etablerat sig i Östersjön och Kattegatt.  När en främmande art väl har etablerat sig är den 
i stort sett omöjlig att bli av med och introduktionen av nya arter är ett stort hot mot den biologiska 
mångfalden. Detta inte minst för att vissa arter har förmågan att rubba den naturliga balansen. 

Överfiske och rekryteringsskador på fisk
Länets kustfiske brottas med stora problem. Ål och torsk är de ekonomiskt viktigaste arterna för 
det småskaliga kustfisket i länet och en av de viktigaste orsakerna till näringens tillbakagång är den 
minskande tillgången på dessa och flera andra arter (9). Den minskade tillgången på torsk kan för-
klaras av dålig nyrekrytering på grund av den dåliga syretillgången i Östersjöns djupvatten och av 
ett för högt fisketryck (14). Torsken i Östersjön tillhör två bestånd; det västra beståndet med utbred-
ning väster om Bornholm och det östra med utbredning öster om Bornholm. Enligt det internationella 
havsforskningsrådet (ICES), som utfärdar årliga rekommendationer om hur mycket fisk som bör 
fångas, har det östra beståndet befunnit sig utanför ”säkra biologiska gränser” ända sedan 1990. 
Detta innebär att de lekmogna torskarna är för få för att kunna säkerställa en nyrekrytering. Trots 
detta har man efter internationella förhandlingar enats om att fortsätta fiska torsk, vilket har lett till 
att Östersjötorskens genomsnittliga ålder och storlek har minskat eftersom få torskar hinner bli stora 
innan de fiskas upp (10). 
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Troligtvis har fisket i kombination med övergödningen även bidragit till att skapa en rad föränd-
ringar (så kallade kedjereaktioner) i Östersjöns ekosystem genom att förskjuta balansen mellan 
arterna (9). Eftersom torskarna är färre, blir färre skarpsillar uppätna av torsk och skarpsill är därför 
den idag dominerande fiskarten i Östersjön. Då skarpsillen gärna äter torskägg kan den i sin tur på-
verka torskens möjligheter att återhämta sig. Eftersom skarpsill även äter djurplankton kan det stora 
antalet skarpsill också leda till att mängden djurplankton minskar. Om antalet djurplankton blir färre 
kan detta innebära att färre växtplankton blir uppätna och effekten av övergödningen förstärks (10).
 
I Kalmarsund har det sedan 1990-talet skett en kraftig tillbakagång av gädda och abborre. 
Fiskare och regionala myndigheter har även sett en liknande utveckling runt Gotland, östra Öland 
och i flera skärgårdsområden längs med Östersjöns fastlandskust (1). Omfattande undersökningar 
har genomförts för att analysera de bakomliggande faktorerna och man har konstaterat att fisk 
larverna av någon anledning försvinner kort efter kläckningen. Flera tänkbara orsaker; till exempel 
giftpåverkan, övergödning, parasiter och skarvpredation har förts fram, men ett av de senaste rönen 
är att fisklarverna dör av svält. Man har funnit att det i alla påverkade områden råder brist på djur-
plankton, vilket är den föda som fisklarverna livnär sig på efter kläckning (10). Det kan även vara så 
att spiggen, som trivs bra i övergödda vikar med mycket fintrådiga alger, hindrar en återhämtning av 
de svaga gädd- och abborrbestånden i Kalmarsund genom att äta deras ägg, larver och tidiga yngel- 
stadier (9). Trots brist på direkta bevis verkar rekryteringsproblematiken för gädda och abborre i 
Kalmarsund bero på ett övergripande ekologiskt orsakssamband, där övergödningen och överfisket 
av rovfisk sannolikt spelar en central roll. 

Bifångster samt säl- och skarvskador i kustfisket
Fisket brottas även med problem relaterade till bifångst av fisk som är ekonomiskt ointressant eller 
under minimimåttet (14). Detta är ett globalt problem som måste lösas för att skapa ett mer hållbart 
fiske (14). Fisket i Östersjön är relativt förskonat från stora bifångster och utkast av oönskad fisk 
sker främst i samband med torskfisket. Inom torskfisket i Östersjön beräknas utkastet vara 5-8% av 
fångsten vid trålfiske och 1-3% vid garnfiske, uttryckt i vikt (15). Utkastet sker främst för att torsk- 
arna är under minimimåttet.
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Inom definitionen bifångst ryms även fångst av marina fåglar och däggdjur som fastnar i fiskered-
skap (16). Den uppskattade bifångsten av gråsäl är betydande och det totala antalet bifångster i 
det svenska fisket beräknas motsvara knappt 7% av det uppskattade beståndet (17). Trots detta har 
antalet gråsälar fortsatt att öka. Både säl och fågel drunknar främst i passiva fiskeredskap såsom nät, 
fällor och ryssjor (16) och vanliga bifångade fågelarter är storskarv, ejder, sillgrissla och alfågel.

Bifångster av fågel och däggdjur är ett stort problem även för yrkesfiskarna. I takt med att gråsäls-
beståndet i Östersjön har börjat återhämta sig har skadorna på fångst och fiskeredskap orsakade 
av gråsälar ökat markant i Kalmar län. Sälskadorna drabbar fisket både inomskärs och ute i öppna 
havet (9). Många sälar har lärt sig att utnyttja fiskeredskapen som dukade bord och kan äta upp stora 
delar av fångsten. I sina försök att komma åt fisken skadar de ofta fiskeredskapen, vilket kan leda 
till att delar av fångsten rymmer. I vissa fall slutar försöken med att sälen trasslar in sig och  
drunknar. Fiskeriverket uppskattar att värdet av sälskador idag uppgår till cirka 50 miljoner kronor 
per år, varav omkring hälften beror på skador på redskapen (10). I Kalmar län var utbetalningarna 
kopplade till sälskador 1,6 miljoner kr år 2006. Detta innebär att sälar lokalt kan ha stor åverkan på 
fisket och i viss mån även på fiskbestånden. Totalt i Östersjön är sälarnas konsumtion av fisk där-
emot endast några få procent av den mängd som människan fiskar upp (10). I samband med säl-
räkningen år 2005 iakttogs drygt 90 gråsälar i Kalmar län och de flesta fanns i området runt Örö 
sänkor. I Kalmarsund, som är det huvudsakliga tillhållet för det starkt hotade Östersjöbeståndet av 
knubbsäl, iakttogs 477 knubbsälar (18).

Skydd och bevarande av kust och skärgård
Kalmar läns kust har en unik mångformighet med urbergsskärgård i norr, moränskärgård i söder 
och däremellan öar uppbyggda av sandsten. Kustens skärgård är också ett område med mycket stort 
kulturhistoriskt värde som framförallt hotas av att det inte längre brukas, med allt vad det innebär av 
svårigheter för bevarande av hotade arter, markslag och fysiska lämningar samt kunskapen om de 
traditionella brukningsmetoderna (1). Skärgården, liksom andra glesbygder, avfolkas. Detta resulte-
rar i att marker växer igen, äldre ekonomibyggnader förfaller och merparten äldre hus bebos endast 
sommartid. De traditionella skärgårdsnäringarna boskapsskötsel, jordbruk och småskaligt fiske 
är svåra att försörja sig på och ofta saknas det ersättande försörjningsmöjligheter. Paradoxalt nog 
stegras samtidigt intresset för kust och skärgård som rekreationsområde och ur vissa aspekter har 
trycket på kusten ökat, inte minst i närheten av större samhällen.

Arbetet med skydd av marina miljöer utgår i Sverige från internationella åtaganden som säger att 
Sverige senast 2012 ska ha skyddat 10% av svenska marina vattenmiljöer. Syftet med skyddet är 
att bilda ett nätverk av för Östersjön representativa miljöer med fungerande ekosystem med hög 
biologisk mångfald. Nätverket av skyddade områden fungerar som tillflyktsområden för arter som 
trängs undan från sina livsmiljöer på grund av störningar på ekosystemen. Skyddade områden fyller 
även en viktig funktion då ekosystem med hög biologisk mångfald har större förmåga att anpassa 
sig och bättre stå emot stora förändringar som till exempel global uppvärmning (19). Även skydd av 
kulturmiljön är viktig, inte minst då kulturmiljövärden inte kan återskapas om de en gång förstörts. 
Ett stort problem i arbetet med att skydda värdefulla natur-och kulturmiljöer är att kunskapen om 
framförallt natur- och kulturmiljövärdena under vattnet är bristfällig.

Den globala klimatförändringen
Det senaste århundradet (1906-2005) har den globala medeltemperaturen ökat med i genomsnitt 
0,74 grader Celsius (C) och ökningen beror till stor del på en förstärkning av växthuseffekten  
orsakad av mänskliga utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser (20). Baserat på olika utsläpps-
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scenarier beräknar man att jordens medeltemperatur kan komma att öka med 1,8-4,0 grader C  
mellan år 1990 till 2095. Av dessa scenarier baseras det scenario som spår högst temperaturöning  
(4 grader) på en fortsatt ökande användning av fossila bränslen och därmed en fortsatt snabbt 
ökande koldioxidhalt (20). Utifrån samma scenarier beräknas havsnivån höjas med 0,18-0,58 meter. 
Detta som ett resultat av dels en expansion av havsvattnet i samband med uppvärmning och dels 
avsmältning av glaciärer. Om isavsmältningsprocesser på Grönland och Antarktis accelereras som 
en följd av den fortsatta uppvärmningen kan havsytans nivå stiga med ytterligare 0,1-0,2 meter fram 
till år 2095 (20).

En ökad medeltemperatur innebär en uppvärmning av Östersjöns ytvatten. I dag visar mätresultat
att sommartemperaturen i Östersjöns ytvatten har stigit med närmare 2 grader C under de senaste 
30 åren. Om utsläppen fortsätter att stiga i samma takt under 2000-talet kan vattnets årsmedeltem-
peratur i vår del av Östersjön stiga med så mycket som 3,5 grader C innan slutet av århundradet 
(10). Vidare tros de beräknade förändringarna i nederbörd och avrinning leda till en lägre salthalt 
och ett ökat näringsinflöde (21). Sammantaget kan den globala klimatförändringen innebära stora 
förändringar för Östersjön som ekosystem; blomningarna av blågrönalger kan bli intensivare, över-
gödningen mer påtaglig, de syrefattiga bottnarna fler och grundare och vissa arter kan komma att 
försvinna och i viss mån istället ersättas av nya arter från sydligare havsområden (21). Ett generellt 
problem i alla hav är även att de höga halterna av koldioxid ökar havsvattnets surhet, vilket påvekar 
de organismer, exempelvis koraller, som lagrar in kalk negativt.
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ÅTGÄRDSFÖRSLAG
Länsstyrelsens förhoppning är att dessa åtgärdsförslag ska bidra till att öka takten i det lokala arbetet 
som syftar till att återskapa en bättre vattenkvalitet och en sundare kustmiljö. Åtgärdsförslagen är 
relaterade till de största hoten mot Östersjön, undantaget den globala klimatförändringen, och är 
knutna till de regionalt antagna miljömålen. Förslagen, som presenteras uppdelade på aktör, är inte 
heltäckande och kan ses som en idékatalog. För att förbättra situationen i Östersjön som helhet 
krävs ett långsiktigt internationellt arbete. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att lokala ut-
släppsminskningar och insatser kan få märkbart positiva effekter inne i kust- och skärgårdsområden. 
De föreslagna åtgärderna är främst av tre typer; åtgärder som begränsar utsläppen vid källan,  
åtgärder som syftar till att fånga upp förorenande ämnen innan de når kusten och åtgärder som 
syftar till att ”reparera” redan uppkomna skador. För att lyckas långsiktigt är åtgärder som begränsar 
utsläppen vid källan av stor vikt. Vissa av de föreslagna åtgärderna pågår löpande och en grund- 
tanke är att det inte nödvändigtvis krävs helt nya åtgärder men bättre fokus och en ökad samordning.
 

Övergödning
Enligt de regionala miljömålen kopplade till Ingen övergödning ska de vattenburna utsläppen av 
kväve från mänsklig verksamhet till Östersjön i Kalmar län minska med minst 30%, från 1995 
års nivå på 3580 ton vattenburet kväve per år till 2 500 ton år 2010 (22). For fosfor 
gäller en minskning av utsläppen till vatten med minst 20% under samma tidsperiod. Vidare ska 
de största minskningarna ske i de känsligaste områdena. Målet är även att de luftburna utsläppen 
av ammoniak i Kalmar län ska minska med 15% från 1995 års nivå till år 2010. Enligt de re-
gionala målen kopplade till Hav i balans samt levande kust och skärgård ska Kalmar läns kust-
vatten, inom en generation och senast år 2020, uppvisa god ekologisk status enligt EUs ramdi-
rektiv för vatten. Målet omfattar utbredning och sammansättning av djur, växter och livsmiljöer 
liksom halter av närsalter och miljögifter (22). Vidare ska kustvattnet, enligt det EU gemensam-
ma vattendirektivet (2), ha god ekologisk och kemisk status år 2015. För att nå dessa mål och 
förbättra kustmiljön är det viktigt att jobba för att minska utsläppen av både fosfor och kväve. 

Enskilda individer

1. Kontakta kommunen för inspektion av ert enskilda avlopp om ni misstänker att det inte  
fungerar tillfredsställande eller ej uppfyller gällande lagkrav.
Nytta: Enskilda avlopp i Sverige släpper årligen ut ca 600 ton fosfor och beräkningar visar att så 
mycket som 95% av dessa utsläpp kommer från permanentboende (23).  I Kalmar län har ca  
54 000 permanentboende enskilt avlopp och därtill kommer ca 8 000 fritidshus (24). Enligt natio-
nella uppskattningar fungerar färre än hälften av alla enskilda avlopp tillfredsställande och inom en 
tioårsperiod beräknas denna andel vara så liten som en av tio. Om alla enskilda anläggningar följer 
lagkravet på längre gående rening än slamavskiljning och reducerar fosforutsläppen med minst 70% 
minskas fosforutsläppen i Sverige med 245 ton P årligen (23). 
 
Kostnad/Finansiering: Kostnad för nyanläggning av en enskild avloppsanläggning som uppfyller 
normalnivån enligt de nya allmänna råden är drygt 70 000 kr, vilket kan jämföras med avgiften för 
anslutning till kommunalt vatten och avlopp som varierar mellan 30 000 och 130 000 kr 
beroende på kommun (23). Driftskostnaden beräknas till ca 2 000 kr per år. Kostnaderna blir avse-
värt mindre när flera fastigheter går samman om en gemensamhetsanläggning. En utredning angå-
ende styrmedel ligger hos miljödepartementet. Enligt förslaget kommer bidrag att kunna sökas för 
upptill 30% av kostnaden. 
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Stöd: Enligt Miljöbalken (25) ska avloppsvatten avledas och renas så att inte olägenhet för 
människors hälsa eller miljön uppkommer (kapitel 9, § 7). Enligt 12 § i Förordningen om miljö- 
farlig verksamhet och hälsoskydd (FMH; 26) är det generellt förbjudet att i ett vattenområde släppa 
ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre 
gående rening än slamavskiljning.
 
Tidsaspekt: Snarast.

2. Använd fosfatfria tvätt och diskmedel om ni har enskilt avlopp.
Nytta: Tvätt- och maskindiskmedel innehåller ofta höga halter av fosfor. Då varje svensk i 
genomsnitt använder ca 6 kg tvättmedel per år kommer så mycket som 30% av hushållens fosfor- 
utsläpp från tvätt- disk- och rengöringsmedel (27). Om du som konsument med enskilt avlopp väljer 
fosfatfria maskindisk- och tvättmedel beräknas de nationella utsläppen av fosfor minska med  
50-100 ton per år (28, 29). 
 
Kostnad: Ingen ökad kostnad jämfört med medel som innehåller fosfor.
 
Stöd: Kemikalieinspektionen föreslår ett förbud mot användning av fosfatinnehållande tvätt- och 
maskindiskmedel för hushåll med enskilt avlopp (29).
 
Tidsaspekt: Kontinuerligt.

3. Om du har båt med latrintank – töm den på avsedd plats och inte i Östersjön. 
Nytta: Även toalettavfall från fritidsbåtar bidrar till övergödningen då många tyvärr tömmer avfallet 
direkt i sjön. Utsläppet kan tyckas vara försumbart men bidrar ändå till den samlade övergödningen, 
inte minst då antalet fritidsbåtar i Sverige är cirka 1,3 miljoner. Vidare så är toalettavfallet även ett 
estetiskt och sanitärt problem, särskilt om det släpps ut i innerskärgården eller nära en badplats. För 
att spara miljön är det viktigt att istället tömma avfallet till en mottagningsstation på land eller i det 
kommunala avloppet på båtklubben/gästhamnen.
 
Kostnad: Kostnadsfritt.
 
Stöd: HELCOM rekommenderar ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar. Enligt 
sjöfartsverkets författningssamling (2005:4) ska båtar med toalett ha en uppsamlingstank med sug-
tömning eller en anordning som gör att en uppsamlingstank kan installeras, alternativt en portabel 
uppsamlingstank.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
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4. Var återhållsam med användningen av gödsel i trädgården, speciellt i närhet av vatten.  
Nytta: Sverige är ett trädgårdstätt land och det är lätt att glömma att det vi gör i våra trädgårdar  
påverkar den närmaste omgivningen. En felaktig hantering och lagring av gödsel kan leda till att  
näringsämnen läcker ut och bidrar till övergödningen, inte minst i områden nära rinnande vatten 
eller kusten. Användning av konstgödsel är även miljöbelastande av den anledning att tillverknings-
processen av konstgödsel kräver stora mängder energi. Genom att vara sparsam med gödningen 
och använda naturliga gödselmedel (till exempel kompost, stallgödsel, urin och stenmjöl) gynnas 
miljön.

Kostnad: Minskade kostnader vid minskad användning. 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

5. Engagera dig i den nya vattenförvaltningen.
Nytta: Inom EU samarbetet antogs år 2000 ramdirektivet för vatten (2) vilket syftar till att skydda 
medlemsländernas vattenresurser. Målsättningen med direktivet är att allt vatten (sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten) ska ha god ekologisk och kemisk status år 2015 och att förvaltningen 
ska ske utifrån vattnets egna gränser, de så kallade avrinningsområdena. År 2004 antog svensk lag, 
genom Vattenförvaltningsförordningen (30), EUs vattendirektiv.  Den nya förvaltningen innebär 
bland annat att vattenförvaltningen ska utvecklas i samverkan med alla berörda aktörer. Detta ger 
unika möjligheter för näringsliv, intresseorganisationer och inte minst enskilda individer att vara 
med och bidra till en bättre vattenmiljö samt vara med och ta fram underlag till beslut som rör  
vattenfrågor. Tanken är att det ska bildas vattenråd med aktörer som speglar intressen i avrinnings-
området och som gemensamt försöker skapa ett helhetsperspektiv av hur de lokala vattenresurserna 
ska hanteras och vilka åtgärder som kan komma att krävas för bra vattenkvalitet. Bakom varje  
vattenråd kan det också finnas mindre arbetsgrupper, exempelvis kustmiljögrupper. Erfarenheter 
från flera av länets kommuner visar att sådana grupper och de insatser de gör för kustmiljön är av 
stor vikt.

Kostnad/finansiering: Varje vattenråd kan ansöka om ett startbidrag från Länsstyrelsen.

Stöd: Vattenförvaltningsförordningen (30).

Tidsaspekt: Vattenråd kan startas med början 2007.

Lantbrukare
Arbetet med att minska näringsförluster från jordbruket har pågått under lång tid och stora minsk-
ningar av kväveutsläppen har skett. I Kalmar län är jordbruket en viktig näring och uppskattnings-
vis 50-60% av den totala antropogena belastningen av kväve och fosfor till kustvattnet kommer 
från jordbruksrelaterade källor (31). För att minska denna påverkan och skapa bättre balans mellan 
tillförsel och bortförsel av näringsämnen finns ett flertal åtgärder som den enskilde lantbrukaren kan 
vidta. 

6. Ta del av rådgivning inom ”Greppa näringen”.
Nytta: Greppa Näringen är en samordnad (Jordbruksverket, länsstyrelserna och LRF) satsning med 
rådgivning kring åtgärder för att minska förluster av näring från växtodling och djurhållning och 
minska rester av bekämpningsmedel i vatten. Namnet syftar på att projektet tar ett helhetsgrepp om 
flöden av näringsämnen på gården och målgrupp för rådgivningen är i första hand lantbrukare på 
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företag med mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åker (32). Rådgivning ges utifrån gårdens för-
utsättningar och ser olika ut beroende på om lantbruket är inriktat på växtodling, svin eller nöt-
djurhållning eller ekologisk produktion. Gemensamt är att det normalt sker två besök per år under 
en treårsperiod. En av de viktigaste delarna av Greppa Näringen är att den värdefulla stallgödseln 
ska utnyttjas på rätt sätt för såväl miljön som den enskilde lantbrukarens plånbok (32). Många av 
åtgärderna för att minska näringsförluster från jordbruket är mycket effektiva och en utvärdering 
av Greppa näringen visar att de genomförda växtnäringsbalanser och rådgivningar som gjorts inom 
projektet har minskat kväveläckaget med 500 ton (33). 

Kostnad: Rådgivningen är kostnadsfri för lantbrukaren.

Stöd: Många av åtgärderna för att minska näringsförluster från jordbruket är mycket effektiva och 
av stor vikt för att uppnå Ingen övergödning. Enligt nitratdirektivet (34) ska ”god jordbrukarsed” 
följas och enligt Vattenförvaltningsförordningen (30) ska alla vatten ha god ekologisk och kemisk 
status år 20�5.   

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

7. Använd fånggrödor
Nytta: Odling av fånggröda är den enskilt viktigaste åtgärden för att minska kväveläckage från 
åkermark. Fånggrödor odlas i syfte att minska växtnäringsförlusterna efter huvudgrödans skörd 
(35). Fånggrödan binder upp det kväve som finns kvar i marken på hösten, efter huvudgrödan har 
skördats. I genomsnitt för södra Sverige beräknas fånggrödan minska utlakningsförlusterna med 
30% om den plöjs upp på senhösten och ytterligare 10-20% om den bryts först på våren (36). I ton 
beräknas det att odling av fånggrödor och vårbearbetning har reducerat det nationella kväveläcka-
get från åkermark med drygt 2 000 ton mellan 1995 och 2003 (33). Fånggrödor har även en positiv 
inverkan på mullhalt och aggregatstruktur i jorden (35).  

Kostnad/finansiering: Ersättning för fånggrödor för lantbrukare i Kalmar län i stödområde 5c, 5m 
och 9 (södra Öland samt de södra, kustnära delarna av länet) går att söka inom Landsbygds-
program för Sverige år 2007-2013 (37). Ersättningen för fånggrödor är 800 kr per hektar och 300 kr 
per hektar för vårbearbetning. För kombinationen fånggrödor och vårbearbetning är ersättningen 1 
300 kr per hektar (38). 

Stöd: Enligt Statens jordbruksverks författningssamling är jordbruksföretag i Kalmar län med mer 
än 5 hektar åkermark skyldiga att ha 50% av åkermarken bevuxen under höst och vinter (39). För 
denna mark kan man söka ersättning inom Landsbygdsprogrammet i de zoner som är stödberättigade 
(se ovan). Målsättningen i Kalmar län är att 13 000 hektar åkermark ska omfattas av åtgärderna 
fånggröda höst, fånggröda vår och vårbearbetning utan fånggröda år 2010 (40). Då hela länet inte är 
berättigat till fånggrödsersättning som ett resultat av inskränkningar inom det nya landsbygds- 
programmet (37) kommer den regionala måluppfyllelsen att påverkas negativt.

Tidsaspekt: Kontinuerligt. 

8. Anlägg skyddszoner längs vattendrag och sjöar.
Nytta: Skyddszoner, det vill säga zoner längs vattendrag och sjöar som inte gödslas, är en effektiv 
åtgärd mot fosforförluster. Skyddszoner motverkar jorderosion och därmed fosforläckage då fosfor 
i hög grad transporteras bundet till jordpartiklar (41). Vattnet som rinner av på markytan passerar 
skyddszonen innan det når vattendraget och skyddszonen fungerar då som ett filter där fosfor och 
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jord fastnar. Skyddszonerna fungerar även som effektiva buffertzoner vid spridning av stallgödsel, 
handelsgödsel och bekämpningsmedel och de är bra för fältviltet (35). Skyddszoner är en viktig 
åtgärd som tros ha bidragit till att de nationella fosforförlusterna från jordbruksmark minskade med 
340 ton mellan 1995 och 2000 (42).

Kostnad/finansiering: I vissa fall kan marken där skyddszoner bör vara belägna vara kostsammare 
än genomsnittet att bruka på grund av träd och buskar vid fältkanten. Skörden kan även vara lägre 
om till exempel skyddszoner utgör vändteg eller om skörden reduceras av markpackning från kör- 
spår (35). I andra fall är marken bördig. Man kan söka miljöersättning inom Landsbygdsprogram 
för Sverige år 2007-2013 (37) för 6-20 m breda zoner i anslutning till vattendrag som är blå- 
markerade på den topografiska kartan. Ersättningen för skyddszoner är 1000 kr per hektar och det 
går även att få ut gårdsstöd för marken med skyddszon (38). 

Stöd: För att få bukt med övergödningen av Östersjön krävs det en avsevärd minskning av 
fosforläckaget (43) och målet i länet är att ha åtminstone 300 ha skyddszoner (40). Idag har länet 
drygt 200 ha skyddszoner men på grund av förändringarna i det nya landsbygdsprogrammet (37) 
kommer denna areal troligtvis att minska, med en negativ påverkan på vattenkvalitet som följd.  
Enligt Vattenförvaltningsförordningen (30) ska alla vatten ha god ekologisk och kemisk status år 
20�5.   

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

9. Anlägg fler våtmarker.
Nytta: Under de senaste 150 åren har det skett en omfattande utdikning och endast en bråkdel av 
tidigare våtmarker och vattendrag finns kvar i odlingslandskapet. Torrläggningen av landskapet har 
lett till att vattendragens naturliga reningsprocess har minskat och mer näring når havet. Genom 
att återskapa och nyskapa våtmarker, vilka fungerar som naturliga reningsverk, kan vattnet renas 
innan det når kusten. I våtmarkerna omvandlas nitratkväve till kvävgas som avgår till atmosfären 
och partikelbunden fosfor sedimenterar till botten. För att våtmarkerna ska fungera bra är det viktigt 
att placera dem på rätt ställe och utforma dem på rätt sätt. Störst nytta gör de om vattnet som rinner 
in är så näringsrikt som möjligt och om slänterna är flacka. Reningseffekten varierar kraftigt men 



�7

med rätt placering så kan de rena bort ca 250 kg N/ha/år. Under perioden 1995-2003 tros retention i 
våtmarker ligga bakom ca 500 ton minskat kväveläckage från jordbruket (33). Våtmarker kan även 
användas för bevattning och de ökar magasin-eringskapaciteten och grundvatteninfiltrationen i  
systemet, vilket leder till en fördröjd avrinning och mindre flödesvariationer.

Kostnad/finansiering: Ersättning för att anlägga eller restaurera våtmarker samt för att sköta dem 
går att söka inom Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 (37). I Kalmar län är ersättningen 
maximalt 90% av de stödberättigande kostnaderna men högst 200 000 kr per hektar. Vidare så läm-
nas en skötselersättning på 3000 kr/hektar för våtmark på åkermark och 1 500 kr/hektar för våtmark 
på betesmark och övrig mark (38). 

Stöd: Enligt de regionala miljömålen bör det i länet anläggas åtminstone 740 hektar våtmarker i 
odlingslandskapet och 455 hektar övriga våtmarker fram till år 2010 (40). Under 2007 kommer 
länsstyrelsen att ta fram ett regionalt planeringsunderlag samt skapa överblickande kartmaterial för 
att underlätta anläggning av våtmarker där de gör störst nytta.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

10. Optimera gödslingen för ökad kväveeffektivitet och minskat fosforläckage.
Nytta: Sveriges bönder köper in näring i mineralgödsel och foder för ca 3 miljarder kronor per år 
(44). Med detta i bakhuvudet är varje procents förbättrat utnyttjande av stallgödseln viktig, inte 
minst då fosfor är en ändlig resurs som är på upphällning. För att utnyttja stallgödseln på bästa sätt 
och öka kväveeffektiviteten, det vill säga hur mycket kväve som tillförs genom gödsling i för-
hållande till hur mycket kväve som förs bort med skörden, finns det många anpassningar som man 
kan genomföra utöver de som är lagstadgade (39). Exempelvis kan anpassning av gödselgivorna 
förbättras genom ett förbättrat underlag i form av jordanalys, växtnäringsbalans och genom analys 
av kväveinnehållet i flytgödsel som används i växtodlingen (33). Ett grundkrav är att företaget ska 
ha en aktuell växtodlingsplan. En annan åtgärd är att undvika höstspridning av flytgödsel till höst-
säd. Detta då höstsäden har ett lågt behov av kväve på hösten samtidigt som beräkningar visar att 
upp till 75% av näringen kan förloras, vilket sammantaget ger en mycket låg kväveeffektiviteten 
(35). I samband med all stallgödselspridning är också snabb nedbrukning en mycket effektiv åtgärd 
för att minska ammoniakavgången. I dagsläget står hantering av stallgödsel för närmare en tredjedel 
av Sveriges samlade ammoniakavgång men med snabb nedbrukning i de fall där det är möjligt kan 
avgången i samband med spridning minska med 50-95% (35). Vid snabb myllning och nedbrukning 
binds ammoniumjonerna till markpartiklarna och kväveutnyttjandet blir högre. En annan åtgärd 
som leder till minskad ammoniakavgång är bättre täckning av gödselbehållare. Beroende på typ 
av behållare kan ammoniakavgången vara mycket hög. Exempelvis kan 40-50% av totalkvävet gå 
förlorat i form av ammonium från en urinbehållare utan täckning. Med ett svämtäcke kan förlusten 
minskas med 50-60% och med ett tättslutande tak eller flytande plastduk med så mycket som 95% 
(35). Att åtgärder som syftar till att optimera gödslingen ger resultat även på vattenkvaliteten be-
kräftas av att den nationella kväveutlakningen mellan 1995-2003 beräknas ha minskat med 1900 ton 
som ett resultat av en ökad kväveeffektivitet. Under samma period ökade skördarna (33).  

Kostnad/finansiering: Inom Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 (37) införs ett nytt miljö-
stöd för miljöskyddsåtgärder som bland annat syftar till att minska växtnäringsförluster från jord-
bruket. Ersättning ges för åtgärder som minskar riskerna vid hantering och användning av växt-
skyddsmedel och minskar läckaget av växtnäringsämnen. Stödbeloppet är 200 kr/ha för de första  
50 hektaren och 80 kr/ha för hektar 50-300. Den maximala ersättningen per företag är 30 000 kr (38). 
Flertalet av åtgärderna leder även till ökad kväveeffektivitet och därmed ökad kostnadseffektivitet.
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Stöd: Många aspekter av gödselhanteringen är lagstadgade inom god jordbrukarsed (39). Enligt 
Vattenförvaltningsförordningen (30) ska alla vatten ha god ekologisk och kemisk status år 2015 och 
detta kommer med stor sannolikhet ha effekt på arbetet med att begränsa och minska växtnärings-
förlusterna från jordbruket. 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

11. Inför reglerbar dränering.
Nytta: Dränering leder till att markvattnet snabbare rör sig genom marken och att förlusterna av 
kväve och lerpartiklar ökar. Med dämningsbrunnar på stamledningarna kan grundvattennivåer i ett 
dränerat fält ställas in efter behov (45). Då dräneringsbehovet är litet, exempelvis under växt- 
säsongen, kan man dämma i brunnarna och på så vis förlänga vattnets uppehållstid i marken.  
Därmed kan regleringsmöjligheten också användas under växtsäsongen för att optimera vattentill-
gången i växande gröda. Vattennivån i dräneringsbrunnarna kan sedan sänkas inför sådd och skörd. 
En förutsättning är att fältet är systemtäckdikat. Genom att anpassa dräneringen efter behov kan 
man minska läckaget av näringsämnen avsevärt och enligt en avhandling från SLU (46) minskar 
kväveförlusterna genom dräneringssystemet med 80% och fosforförlusterna med 70% jämfört med 
konventionell dränering. Detta samtidigt som grödans kväveeffektivitet och skörden ökar. En even-
tuell negativ aspekt är att lustgasavgången kan öka men detta behöver utredas ytterligare. Vidare är 
reglerbar dränering ej lämplig på alla typer av jordar.

Kostnad/finansiering: Relativt låga anläggningskostnader som är beroende av antalet brunnar som 
behöver installeras per hektar. Bidrag (30% av kostnaden) till anläggning kan fås via företagsstöden 
inom Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 (37).

Stöd: Enligt Vattenförvaltningsförordningen (30) ska alla vatten ha god ekologisk och kemisk status 
år 2015. Enligt de regionala miljömålen knutna till Ingen övergödning är målsättningen att 7000 ha 
ska vara anslutna till reglerad dränering i Kalmar län. Denna åtgärd skulle innebära ett reducerat 
kväveläckage motsvarande minst 70 ton N/år förutsatt en minskad utlakning motsvarande 10 kg/
hektar (40). 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

12. Driv eller delta i studiecirkel angående minskat näringsläckage till vatten.
Nytta: Det finns ett flertal åtgärder lantbrukare kan vidta för att minska den negativa påverkan på 
vatten. Erfarenhetsutbyte mellan lantbrukare och cirkelledare kan ge motivation och kunskap att  
använda miljöanpassade produktionsmetoder som är hållbara både ekonomiskt och ekologiskt på 
lång sikt. Kunskapsspridning leder även till ett ökat engagemang och intresse. Vidare så är ambitio-
nen med den nya vattenförvaltningen att involvera alla som berörs. 

Kostnad/finansiering: Studiecirklar bedrivs inom Greppa Näringen. Projektstöd för att arrangera 
kurser eller kompetensutveckling med syfte att förbättra miljön och landskapet kan också sökas ge-
nom landsbygdsprogrammet (37). Du som är lantbrukare kan dels ta del av den kompetensutveck-
ling som olika aktörer arrangerar med stöd av landsbygdsprogrammet, dels själv söka företagsstöd 
för att kunna delta i kompetensutveckling.

Stöd: Många av åtgärderna för att minska näringsförluster från jordbruket är mycket effektiva och 
av stor vikt för att uppnå Ingen övergödning. Enligt nitratdirektivet (34) ska ”god jordbrukarsed” 
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följas och enligt Vattenförvaltningsförordningen (30) ska alla vatten ha god ekologisk och kemisk 
status år 20�5.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

Skogsbrukare

13. Använd avrinningsområdet som planeringsenhet för att göra ”Gröna skogsbruks-
planer”.
Nytta: Även om flera åtgärder i skogsbruket påverkar vattenkvaliteten negativt är det svenska 
skogsbrukets andel av den antropogena kväve- och fosforbelastningen på Östersjön förhållande-
vis liten. Dock kan påverkan vara stor lokalt, inte minst vid slutavverkning som sannolikt är den 
fas i skogsbruket som ger upphov till störst näringsläckage (47). I samband med avverkning är 
utlakningen av såväl kväve som fosfor vanligtvis två till tio gånger högre än från växande skog 
och effekten kvarstår upp till fem år efter slutavverkning. Genom god planering kan skogen brukas 
så att vattenmiljöerna inte skadas. En bra planeringsenhet är att utgå ifrån avrinningsområde eller 
delavrinningsområde, vilket kräver samverkan över fastighetsgränserna (48). Exempelvis kan man 
tidsplanera avverkning så att man inte gör stora ingrepp nära vatten på flera platser samtidigt, man 
kan utföra åtgärder när det är som mest gynnsamt under året och i möjligaste mån undvika fysiska 
störningar av marken (skonsam markberedning, undvika körning i känsliga partier och skydds- 
zoner). 

Kostnad/finansiering: Ansvarsfullt brukande, god planering och större hänsyn till vatten behöver 
inte innebära ökade kostnader. Fastigheter som är certifierade får viss ekonomisk ersättning då  
virkesköparen betalar en premie vid virkesleverans. 

Stöd: Enligt Skogsvårdslagen (§30; 49) ska skador till följd av skogsbruksåtgärder undvikas eller 
begränsas på mark och i vatten. Vid avverkning skall näringsläckage till sjöar och vattendrag be-
gränsas. För certifiering enligt svensk FSC-standard (50) eller PEFC certifiering (51) ska skogsbruk 
bedrivas med särskild hänsyn till vattnets betydelse för biologisk mångfald. Det innebär bland annat 
att åtgärder längs sjöar och vattendrag utförs så att skador inte uppkommer, att diken på vissa typer 
av torvmarker inte underhålls och att nya diken inte anläggs på tidigare odikad mark. Vidare ska  
åtgärder längs vattendrag och öppna vattenytor främja kontinuerligt beskogade, om möjligt  
skiktade, topografiskt, hydrologiskt och ekologiskt betingade övergångszoner.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
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14. Bevara eller återskapa skyddszoner längs vattenmiljöer.
Nytta: Genom att lämna skyddszoner (kantzoner) med vegetation längs vattendrag kan man minska 
näringsläckaget vid exempelvis avverkning. Kantzoner bör finnas mot sjöar, tjärnar, småvatten och 
våtmarker, mot alla vattendrag som är vattenförande året runt och gärna även runt vattenbiotoper 
som torkar ut under sommaren (48). Vidare bör de få utvecklas fritt och vara maskinfria zoner. 
Kantzonerna bidrar till att minska läckaget av kväve och fosfor, inte minst vid jorderosion i sam-
band med avverkning då stora mängder partikelbunden fosfor kan transporteras bort. Kantzoner är 
fördelaktiga även ur andra aspekter då de bland annat stabiliserar strandkanten, tillför föda till fisk 
och smådjur och skuggar vattnet, vilket ofta är gynnsamt för fisk.

Kostnad/finansiering: Ansvarsfullt brukande, god planering och större hänsyn till vatten behöver 
inte innebära ökade kostnader. Fastigheter som är certifierade får viss ekonomisk ersättning då  
virkesköparen betalar en premie vid virkesleverans. 

Stöd: Enligt Skogsvårdslagen (§30; 49) ska skyddszoner med träd och buskar lämnas kvar mot 
skogliga impediment, utmed hav, sjöar, vattendrag och öppen jordbruksmark samt vid bebyggelse i 
sådan utsträckning som behövs av hänsyn till växt- och djurlivet, kulturmiljön och landskapsbilden. 
För certifiering enligt svensk FSC-standard (50) eller PEFC certifiering (51), se ovan.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

Kommuner

15. Intensifiera kontroller av enskilda avlopp som ej uppfyller lagkrav samt av system som 
börjar komma upp i ålder. Insatser bör prioritera permanentboende och boende i områden med 
stor läckagekänslighet.

16. Se över möjligheterna att ansluta fler permanent bebodda fastigheter och fritidshusområden 
till kommunala VA-anläggningar eller gemensamhetslösningar.

Nytta: I Kalmar län beräknas enskilda avloppsanläggningar sammanlagt släppa ut mer fosfor än de 
stora avloppsreningsverken tillsammans (31). På nationell basis uppskattas att 40% av alla anlägg-
ningar inte uppfyller kravet på längre gående rening än slamavskiljning och ytterligare 17% bedöms 
inte längre fungera tillfredsställande. Under en tioårsperiod bedöms dessutom ytterligare drygt 
30% av de befintliga anläggningarna att sluta fungera som det ursprungligen var avsett (23). Om 
alla enskilda anläggningar följer kravet på längre gående rening än slamavskiljning och reducerar 
fosforutsläppen med minst 70% (normalnivå) minskas de nationella fosforutsläppen med 245 ton P 
årligen. För ökad kostnadseffektivitet bör ökad tillsyn av äldre anläggningar prioriteras i områden 
nära vatten med stor läckagekänslighet (låg retention). Vidare är det av intresse för kommunerna att 
ordna hållbara lösningar för vatten och avlopp. Ett väl fungerande VA-system ger förutsättningar för 
utveckling och är positivt ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kostnad/Finansiering: Bedömning av funktion samt handläggning beräknas till 1 785 kr per berörd 
befintlig anläggning (23). Denna kostnad kan betalas av anläggningsägarna. I övrigt, skattemedel.

Stöd: Krav på längre gående rening än slamavskiljning har funnits i drygt 35 år och kommunen är 
ansvarig för att lagen efterlevs. Vidare är enskilda avlopp prioriterade enligt Aktionsplan för havs-
miljön (4) och det kommunala ansvaret betonas i lagen om allmänna vattentjänster (52). 

Tidsaspekt: I de föreslagna nya allmänna råden (53) ska enskilda avlopp kontrolleras efter 10 år. 
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Detta innebär att alla enskilda avlopp bör vara kontrollerade senast 2017 om bestämmelserna börjar 
gälla i år.

17. Anpassa policy för enskilda avlopp så att de överensstämmer med de nya råden från 
Naturvårdsverket gällande exempelvis införandet av två reningsnivåer för enskilda avlopp, högre 
krav vid nyinstallationer samt större krav på ansökan, förundersökning, ritning och entrepre-
nörsrapport vid nyanläggning. 
Nytta: De nya råden (53) specificerar två reningsnivåer för enskilda avlopp; en normalnivå på minst 
70% reduktion av fosforutsläppen och en hög skyddsnivå på 90% reduktion av fosforutsläppen och 
50% reduktion av kväveutsläppen. Den sistnämnda nivån ska nyttjas i särskilda områden, exepelvis 
nära vatten, och denna högre kravnivå beräknas omfatta ungefär 10% av alla anläggningar. Därmed 
beräknas de nationella fosforutsläppen att minska med ca 33 ton P/år och kväveutsläppen med ca 
115 ton/år (23). 

Kostnad/Finansiering: För att minimera kommunens kostnader kan arbetet med att ange skyddsnivå 
göras på ett mer generellt plan och de olika funktionskraven knytas till exempelvis översikts- 
planeringen. Vidare kan ärendehanteringskostnaden som den sökande betalar anpassas något om 
handläggningsarbete ökar, samt för att kompensera det utökade arbetet med funktionskontroll av 
system. Därmed ökar kostnaderna för anläggningsägarna (23).  

Stöd: Krav på längre gående rening än slamavskiljning har funnits i drygt 35 år och kommunen är 
ansvarig för att lagen efterlevs. Vidare är enskilda avlopp prioriterade enligt Aktionsplan för havs-
miljön (4) och det kommunala ansvaret betonas i lagen om allmänna vattentjänster (52). 

Tidsaspekt: Snarast.

18. Informera allmänheten om kretsloppsanpassade lösningar för enskilda avlopp och 
organisera möjligheter såsom urinhämtning för spridning på odlingsmark.
Nytta: Enligt de nya allmänna råden (53) bör det skapas förutsättningar för att avloppsfraktioner 
nyttiggörs och ersätter annan gödning. Det vanligaste kretsloppsanpassade systemet för enskilda 
avlopp är urinsortering vid källan. Genom urinsortering tas upp till 70% av hushållsavloppets kväve 
och 50% av fosforn bort i ett steg (54). Eftersom urinen lämpar sig väl som gödningsmedel
(bra N-P-K kvot, låga halter av tungmetaller, steril) kan den efter viss lagring användas i den egna 
trädgården alternativt som flytgödsel i lantbruket. Andra tekniker som i dagsläget klarar återföring 
är torra toaletter och slamåterföring vid system med kemisk fällning.

Kostnad/Finansiering: Erfarenheter från de lokala investeringsprogrammen pekar på en genom-
snittlig merkostnad för kretsloppsanpassning av enskilda avloppsanläggningar vid ny- eller om-
byggnation på ca 30 000 kr per anläggning (23). I takt med att marknaden ökar och tekniken 
utvecklas för kretsloppsanpassade system kan en allmän prissänkning förväntas. Information om 
kretsloppsanpassning kan exempelvis distribueras tillsammans med annan information riktad till 
fastighetsägare samt i samband med granskning av ansökan vid nyinstallation. Erfarenheter från 
”projekt Gamlebyviken” visar att ekonomiskt bidrag leder till att fler väljer kretsloppsanpassade 
system. Utredning angående styrmedel ligger hos miljödepartementet. 

Stöd: Kretsloppsanpassade system är juridiskt motiverade enligt kretsloppsprincipen (Miljöbalken 
kap 2 § 5) och Naturvårdsverket föreslår att 10% av alla enskilda avlopp ska ha kretsloppsanpas-
sade lösningar år 2015 (54). Enligt Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för 
hushållsspillvatten (53) bör kommunerna skapa förutsättningar för att hushållsavfall som utgörs av 
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avloppsfraktioner nyttiggörs, exempelvis genom att inrätta system för insamling, behandling och 
lagring samt överlåtelse till jordbrukare, eller genom att vägleda om nyttjande på den aktuella fast-
igheten med vidmakthållande av hygien och minimering av potentiell smittspridning. Vidare ska, 
enligt de regionala miljömålen kopplade till God bebyggd miljö, minst 60% av fosforföreningarna 
i avlopp återföras till produktiv mark senast år 2015, varav minst hälften bör återföras till åkermark 
(22). 

Tidsaspekt: 10% av alla enskilda avlopp bör ha kretsloppsanpassade lösningar år 2015 (54).

19.  Informera boende med enskilda avlopp om fosfatfria tvätt- och diskmedel. Informations- 
insatser bör prioritera permanentboende samt alla enskilda avlopp i områden med stor 
läckagekänslighet.
Nytta: Fosforutsläppen från enskilda avlopp kommer bland annat från tvätt- och maskindiskmedel. 
Användning av fosfatfria alternativ beräknas minska de nationella fosforutsläppen med 50-100 ton 
fosfor per år (28, 29).

Kostnad/finansiering: Naturvårdsverket kommer under 2007 att finansiera en informations-
kampanj. Information kan exempelvis distribueras tillsammans med annan information riktad till 
fastighetsägare samt i samband med granskning av ansökan vid nyinstallation.

Stöd: Att göra rätt val av tvättmedel är prioriterat enligt Aktionsplan för havsmiljön (4) samt 
Naturvårdsverkets rapport Övergödningen av Sveriges kuster och hav (43). Eventuellt kommer även 
en nationell lagstiftning mot fosfor i tvätt- och diskmedel.

Tidsaspekt: Med början 2007.

20. Ställ krav på lämpliga vattenkvalitetsvårdande åtgärder såsom avfasade strandzoner, odling 
av fånggrödor, vårbearbetning, optimerad gödsling, minimerad besprutning och skyddszoner 
längs vattendrag i kommunala arrendeavtal avseende jordbruksmark och, vad gäller skydds- 
zoner, skogsbruksmark. 
Nytta: Odling av fånggröda är en mycket viktig åtgärd för att minska kväveläckage från åkermark. 
I genomsnitt för södra Sverige beräknas fånggrödan minska utlakningsförlusterna med 30% om den 
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plöjs upp på senhösten och ytterligare 10-20% om den bryts först på våren (36), vilket motsvarar en 
reduktion av kväveförlusterna med 4 respektive 8 kg N per hektar (ha) och år (40). Genom optime-
rad gödsling kan kväveförlusterna från åkermark reduceras med ytterligare 3 kg N/ha/år (40). I de 
fall då man ej gödslar höstsäden med flytgödsel kan förlusterna reduceras med upp till 
10 kg N/ha/år (40). Effekten av skyddszoner, det vill säga ogödslade zoner längs vattendrag och 
sjöar, är mer svårkvantifierad men skyddszoner är en effektiv åtgärd mot fosforförluster. Skydds- 
zoner motverkar jorderosion och därmed fosforläckage då fosfor i hög grad transporteras bundet till 
jordpartiklar (41). Vattnet som rinner av på markytan passerar skyddszonen innan det når vattendra-
get och skyddszonen fungerar då som ett filter där jord och fosfor fastnar. Skyddszoner motverkar 
i viss mån även kväveförluster. I skogsmark beräknas reduktionen vara ca 5 kg N/ha/år (40). Ytter-
ligare ett sätt att öka den naturliga reningen är att fasa av strandzonerna längs vattendrag i odlings-
landskapet. Genom att göra strandkanterna mindre branta får vegetationen bättre förutsättningar att 
bilda en stabil och sammanhängande rotmassa och vattnet renas när det passerar vegetationen. En 
annan fördel med avfasade strandzoner är att flödet utjämnas (55).

Kostnad/finansiering: Ersättning för fånggröda, vårbearbetning och skyddszoner samt miljöskydds-
åtgärder går att söka inom Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 (37). Ersättningsnivåerna 
är 800 kr/hektar för fånggröda, 300 kr/hektar för vårbearbetning, 1 300 kr/hektar för fånggröda och 
vårbearbetning på samma mark, 1 000 kr/hektar för skyddszoner och 200 respektive 80 kr/hektar 
för miljöskyddsåtgärder på 0-50 och 50-300 hektar (38).

Stöd: Enligt de regionala miljömålen knutna till Ingen övergödning är målsättningen att det i  
Kalmar län ska finnas åtminstone 6 000 hektar med fånggrödor, 3 000 hektar med vårbearbetning, 
4000 hektar med fånggrödor och vårbearbetning samt 45 000 + 8 000 (höstsäd) hektar med optime-
rad gödsling. Tillsammans skulle dessa åtgärder leda till ett reducerat kväveläckage motsvarande 
283 ton N/år (40). Om skyddszoner till vattendrag och sjöar lämnas i 7000 hektar av den årligt av-
verkade skogsarealen kan kvävebelastningen minska med ytterligare 35 ton/år (40).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

21. Verka aktivt för fler våtmarker på kommunal mark och på mark tillhörande enskilda mark- 
ägare, bland annat genom att bedriva uppsökande verksamhet.
Nytta: Under de senaste 150 åren har det skett en omfattande utdikning och endast en bråkdel av 
tidigare våtmarker och vattendrag finns kvar i odlingslandskapet. Torrläggningen av landskapet har 
lett till att vattendragens naturliga reningsprocess har minskat och mer näring når havet. Genom att 
återskapa och nyskapa våtmarker, vilka fungerar som naturliga reningsverk, kan vattnet renas innan 
det når kusten. I våtmarkerna omvandlas nitratkväve till kvävgas som avgår till atmosfären och 
partikelbunden fosfor sedimenterar till botten. För att våtmarkerna ska fungera bra är det viktigt att 
placera dem på rätt ställe och utforma dem på rätt sätt. Reningseffekten varierar kraftigt men med 
rätt placering bör den kväverenande förmågan kunna öka från ett medel på ca 50 kg N/ha/år (56) till i 
genomsnitt ca 175 kg, vilket skulle innebära en kostnadsminskning från ca 190 till ca 105 kr/kg N (57). 
Våtmarker kan även användas för bevattning och de ökar magasineringskapaciteten och grund-
vatten-infiltrationen i systemet, vilket leder till en fördröjd avrinning och mindre flödesvariationer.

Kostnad/Finansiering: Markägare kan söka bidrag till våtmarksanläggning inom Landsbygds- 
program för Sverige år 2007-2013 (37). Vid anläggning eller restaurering av våtmark i Kalmar län 
kan markägaren söka ersättning motsvarande maximalt 90% av de stödberättigande kostnaderna 
men högst 200 000 kr per hektar (38). Om våtmarken är placerad och utformad på ett sätt som 
främjar rekrytering av fisk är det även möjligt att, via Länsstyrelsen, söka pengar från Europeiska 
fiskefonden. Under 2007 kommer även länets kustkommuner att få möjlighet att söka bidrag för 
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samordning och uppsökande verksamhet. Vidare kommer länsstyrelsen att, under 2007, ta fram ett 
regionalt planeringsunderlag samt skapa överblickande kartmaterial för att underlätta anläggning av 
våtmarker där de gör störst nytta. 

Stöd: Enligt de regionala miljömålen knutna till Ingen övergödning är målsättningen att det i  
Kalmar län ska nyanläggas åtminstone 1200 ha våtmarker innan år 2010 (40). Såväl Nationell  
strategi för myllrande våtmarker (58) som Aktionsplan för havsmiljön (4) betonar vikten av att  
placera våtmarkerna på rätt ställe.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

22. Anlägg fler produktionsvåtmarker och Salixodlingar för rening av punktutsläpp.
Nytta: Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk för kväve och fosfor. I våtmarker sediment- 
erar partikelbunden fosfor till botten och genom biologisk aktivitet omvandlas nitratkväve till kväv-
gas som avgår till atmosfären. Våtmarkväxternas näringsupptag är säsongsbetonat och mycket av 
näringen som binds in på våren/sommaren frigörs under vintern när vegetationen vissnar. Genom att 
skörda våtmarksväxterna finns det möjligheter att ta bort näring. Även energiskog av snabbväxande 
pilarter (Salix) har förmågan att ta upp stora mängder kväve som vid skörd förs bort ur systemet. 
Genom skörd av vass kan man avlägsna upp till 270 kg N och 35 kg P/ha/år (59). Motsvarande 
siffra för pil är 251-367 respektive 48-66 kg N och P/ha/år. Såväl våtmarker som Salixodlingar kan 
anläggas för rening av dagvatten, processvatten från industrier och avloppsvatten från reningsverk 
eller enskilda avlopp. Salixodlingar lämpar sig även för rening av lakvatten från deponier.  

Kostnad/finansiering: Genom att skörda våtmarksväxterna/energiskogen finns det möjligheter att 
genom rötning och förbränning utvinna energi. I båda fallen kan resterna (aska respektive slam) an-
vändas som jordförbättringsmedel. Vid rötning produceras även biogas. Markägare kan söka bidrag 
till våtmarksanläggning inom Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 (37). Man kan även 
söka stöd för anläggning av energiskog. Energiskogen kan planteras på all jordbruksmark utom på 
naturbetesmark. Stöd lämnas i den mån medel finns tillgängliga. Stödbeloppet per hektar är 5 000 
kronor. Om planteringen sker utanför uttagen areal kan ersättningen maximalt bli 480 000 kronor 
per jordbruksföretag och per fyraårsperiod. Det lägsta belopp som betalas ut är 2 000 kronor.

Stöd: Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska användningen av energi, vatten och 
andra naturresurser ske på ett effektivt sätt och främst förnybara energikällor gälla (1). 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

23. Ordna miljöstationer vid småbåtshamnar och informera båtägare om latrintömning.
Nytta: Toalettavfall från fritidsbåtar bidrar till övergödningen då många tyvärr tömmer toaletten 
direkt i sjön. Utsläppet kan tyckas vara försumbart men bidrar ändå till den samlade övergödningen, 
inte minst då antalet fritidsbåtar i Sverige är cirka 1,3 miljoner. Vidare så är toalettavfallet även ett 
estetiskt och sanitärt problem, särskilt om det släpps ut i innerskärgården eller nära en badplats. För 
att spara miljön är det viktigt att anordna latrintömningsmöjligheter såsom exempelvis tömningsta-
tioner med pump och särskilda utslagsvasker för bärbara toalettsystem kopplade till avloppsnätet. 
Det är även viktigt att informera båtägare om vikten av att använda dessa alternativ. 

Kostnad/finansiering: Anläggningsavgift varierar. Information kan spridas via gästhamnar och  
marinor.
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Stöd: För det avfall som uppkommer under användandet av fritidsbåtar gäller Sjöfartsverkets 
föreskrifter om mottagning av avfall från fritidsbåtar (60). Enligt föreskriften ska mottagningsan-
ordningar för avfall finnas i fritidsbåtshamnar för de fritidsbåtar som anlöper hamnen. HELCOM 
rekommenderar ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar.

Tidsaspekt: Snarast.

24. Uppmuntra/stödja bildandet av vattendragsgrupper/kustmiljögrupper bestående av mark-
ägare och övriga intressenter runt specifika vattendrag och tillhörande kustområde.
Nytta: För att uppnå en god förvaltning av och respekt för vattenanknutna miljöer är lokalt engage-
mang och intresse av största vikt. Ett sätt att tillvarata lokalt engagemang är att arbeta med specifika 
vattendrag/vattenområden i samarbete med markägare och övriga berörda genom att exempelvis 
stödja bildandet av vattendrags- och kustmiljögrupper. Genom samling i lokala avrinningsområden 
underlättas även informations- och utbildningsinsatser. Vidare kan de lokala grupperna påverka i ett 
större sammanhang genom representation i vattenråd.

Kostnad/Finansiering: Medel för utbildnings- och åtgärdsinsatser kan sökas via Landsbygds- 
program för Sverige år 2007-2013 (37).  

Stöd: Den nya vattenförvaltningsförordningen (30) innebär att vattenförvaltningen skall utvecklas 
inom avrinningsområden i samverkan med alla berörda aktörer. Bildandet av lokala vattendrags- 
och kustmiljögrupper är i samma anda på delavrinningsområdesnivå.

Tidsaspekt: Vattenråd kan startas med början 2007.

25. Verka för att, i samarbete med länsstyrelsen, införliva fler aktörer i recipientkontrollprogram-
men för söt- och kustvatten.
Nytta: Utvärdering av verksamheters påverkan på vattenstatusen kräver recipientkontroll med hög 
kvalitet. Omfattningen på dagens recipientkontroll i Kalmar län är dock inte tillräcklig för att göra 
en tillförlitlig påverkansanalys. Detta förklaras bland annat av att mindre verksamheter, där  
kommunerna är tillsynsmyndighet, inte föreläggs deltagande i recipientkontrollen. De enskilda fö-
retagen kan ha en liten effekt men hela sektorn en stor påverkan. Om vi i framtiden ska kunna följa 
tillståndet i våra recipienter krävs därför ett ökat deltagande även från mindre verksamheter.     

Kostnad/Finansiering: Innebär en årskostnad för de nya aktörerna.

Stöd: Enligt miljöbalken 26 kap §22 (25) har tillsynsmyndigheten rätt att förelägga verksamhet som 
befaras medföra olägenheter för miljön att utföra undersökningar av verksamheten och dess verk-
ningar som behövs för tillsynen.

Tidsaspekt: Med början 2008.

Regionförbundet

26. Genomför en utbildningsdag för entreprenörer av enskilda avlopp med fokus på de nya  
allmänna råden och nya kretsloppsanpassade lösningar.
Nytta: I Sverige finns det ca 1 miljon enskilda avlopp vilka drivs av enskilda personer som ofta 
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saknar kunskap om hur en avloppsanläggning skall utformas för att ta bästa möjliga hänsyn till 
miljö och praktisk drift. Vidare vet den enskilde individen inte heller vilka krav de skall ställa på 
entreprenörer. Detta resulterar i att entreprenörerna har ett stort ansvar. Därför är det viktigt att alla 
verksamma entreprenörer är väl uppdaterade angående såväl nya krav som ny utveckling (exempel-
vis moderna kretsloppsanpassade lösningar) och att de är insatta i de enskilda avloppens påverkan 
på vattenkvaliteten. Ett sätt för kommunerna att nå ut med denna information är att samla länets 
entreprenörer till en utbildningsdag. Nästa steg är att kommunerna kräver utbildning och certifiering 
av entreprenörer för anläggning av små avlopp. En liknande informationsinsats genomfördes av 
Miljösamverkan Sydost i januari 2005. 

Kostnad/finansiering: Stöd för kompetensutveckling kan sökas inom Landsbygdsprogram för  
Sverige år 2007-2013 (37).

Stöd: I Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (53) 
betonas funktionskrav och kretsloppsanpassning. 

Tidsaspekt: Bör genomföras 2008.

Länsstyrelsen

27. Ge stöd åt kommunerna i deras arbete med inventering av enskilda avlopp genom att 
genomföra kartläggning och påverkansanalys av länets vattenförekomster samt skapa överblick-
ande kartmaterial.
Nytta: Insatser för att åtgärda enskilda avlopp bör först genomföras i områden där höga krav på 
rening prioriteras på grund av stor läckagekänslighet eller stor påverkan. En kartläggning och 
påverkansanalys enligt Vattenförvaltningsförordningen (30) kan användas som underlag för denna 
bedömning.  

Stöd: Vikten av att fokusera insatser i de områden där kostnadseffektiviteten är som högst betonas i 
såväl Aktionsplan för havsmiljön (4) som i Övergödningen av Sveriges kuster och hav (43).

Tidsaspekt: En första kartläggning och påverkansanalys av länets vatten kommer att genomföras 
under 2007.

28. Verka för en utbildningsdag för entreprenörer av enskilda avlopp med fokus på de nya  
allmänna råden och nya kretsloppsanpassade lösningar. 
Nytta: I Sverige finns det ca 1 miljon enskilda avlopp vilka drivs av enskilda personer som ofta 
saknar kunskap om hur en avloppsanläggning skall utformas för att ta bästa möjliga hänsyn till 
miljö och praktisk drift. Vidare vet den enskilde individen inte heller vilka krav de skall ställa på 
entreprenörer. Detta resulterar i att entreprenörerna har ett stort ansvar. Därför är det viktigt att alla 
verksamma entreprenörer är väl uppdaterade angående såväl nya krav som ny utveckling (exempel-
vis moderna kretsloppsanpassade lösningar) och att de är insatta i de enskilda avloppens påverkan 
på vattenkvalitén. En liknande informationsinsats genomfördes av Miljösamverkan Sydost i januari 
2005. 

Kostnad/finansiering: Stöd för kompetensutveckling kan sökas inom Landsbygdsprogram för  
Sverige år 2007-2013 (37).
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Stöd: Enskilda avlopp är prioriterade enligt Aktionsplan för havsmiljön (4).

Tidsaspekt: Bör genomföras 2008.

29. Göra en konsekvensanalys avseende införande av 70% kväverening i reningsverk dimensio-
nerade för 2 000-10 000 personekvivalenter.
Nytta: I dagsläget finns bra reningsteknik för kväve och fosfor installerad på alla större reningsverk. 
På små och medelstora reningsverk är däremot reningen ofta mindre utbyggd. I Kalmar län finns  
11 st reningsverk som tar emot avloppsvatten från > 2 000 personekvivalenter (pe) och som har ut-
släpp till kustvattnet. Majoriteten av dessa är över 10 000 pe och har därmed krav på minst 70% re-
duktion av totalkväve på årsbasis (61). För de reningsverk med färre än 10 000 pe finns inga strikta 
krav på kväverening och detsamma gäller för de reningsverk som är dimensionerade för < 2 000 pe. 
En möjlig åtgärd för att minska belastningen av näringsämnen till kusten är att bygga ut reningen i 
fler reningsverk. Ett första steg är att utreda om detta är ett kostnadseffektivt alternativ. 

Kostnad: Arbetskostnad.

Stöd: EUs avloppsdirektiv som syftar till att motverka skador på miljön orsakade av utsläpp av 
avloppsvatten från tätbebyggelse och från vissa industriella processer (62).  

Tidsaspekt: Genomförs under 2007.

30. Verka för en utökning av ”Greppa näringen” med speciellt fokus på de områden som göder 
havet mest/prioriterade områden. 
Nytta: Rådgivningsprojektet Greppa Näringen är den enskilt största satsning som gjorts i Sverige 
i syfte att minska jordbruksrelaterade näringsförluster. Målgrupp för rådgivningen är i första hand 
lantbrukare på företag med mer än 25 djurenheter eller 50 hektar åker (32). Sommaren 2006 var ca 
480 lantbruksföretag i Kalmar län anslutna. Inom arbetet med kartläggning och påverkansanalys 
enligt Vattenförvaltningsförordningen (30) identifieras de vatten som är mest påverkade av över-
gödning och de delavrinningsområden som har störst näringsförluster. Detta arbete kan ligga till 
grund för en riktad utökning av rådgivningsverksamheten. Då det finns ett stort behov av att kraftigt 
reducera belastningen av fosfor på kustvattnet (43) är det även angeläget med en ökad fokusering på 
fosfor.

Kostnad/finansiering: Inom Greppa näringens nuvarande verksamhet.

Stöd: Vikten av att fokusera insatser i de områden där kostnadseffektiviteten är som högst betonas i 
såväl Aktionsplan för havsmiljön (4) som i Övergödningen av Sveriges kuster och hav (43).

Tidsaspekt: En första kartläggning och påverkansanalys av länets vatten kommer att genomföras 
under 2007.

31. Verka för områdesprioritering vid fördelning av miljöstöd till fånggrödor och skyddszoner. 
Nytta: Att använda fånggrödor är en viktig åtgärd för att minska kväveläckage från åkermark och 
effekten är störst på lättare jordar, eftersom kväveläckaget där är högre. För en ökad kostnads- 
effektivitet bör stödet därför i första hand riktas till områden med lättare jordar. Vidare är det av stor 
vikt att miljöstöd för både fånggrödor och skyddszoner kan styras till de områden som inom den re-
gionala vattenförvaltningen identifieras som problemområden, det vill säga områden som ej uppnår 
god ekologisk status. I förlängningen vore det önskvärt med lagstiftning angående skyddszoner i 
områden med stor läckagekänslighet.
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Kostnad/finansiering: Ingen utöver den vanliga handläggningen av ansökningar.

Stöd: Översyn av känsliga områden enligt nitratdirektivet (63) samt Förslag till Landsbygds-
program för Sverige år 2007-2013 (64). Vikten av att fokusera insatser i de områden där kostnads- 
effektiviteten är som högst betonas i såväl Aktionsplan för havsmiljön (4) som i Övergödningen av 
Sveriges kuster och hav (43).

Tidsaspekt: En första kartläggning och påverkansanalys av länets vatten kommer att genomföras 
under 2007.

32. Ta fram ett regionalt planeringsunderlag samt skapa överblickande kartmaterial för att  
underlätta anläggning av våtmarker där de gör störst nytta.

33. Verka aktivt för anläggning/restaurering av våtmarker där de gör störst nytta genom att  
bedriva uppsökande verksamhet. 

Nytta: Våtmarker fungerar som naturliga reningsverk för kväve och fosfor men effektiviteten kan 
variera avsevärt. För att våtmarkerna ska fungera bra är det viktigt att placera dem på rätt ställe och 
utforma dem på rätt sätt. Störst nytta gör de om vattnet som rinner in är så näringsrikt som möjligt 
och om slänterna är flacka. En annan viktig aspekt är vattnets uppehållstid. Ett regionalt planerings-
underlag underlättar bedömningen av var våtmarker bör anläggas för att nå en ökad reningseffekt. 
Med rätt placering bör den kväverenande förmågan kunna öka från ett medel på ca 50 kg N /ha/år 
(56) till i genomsnitt ca 175 kg, vilket skulle innebära en kostnadsminskning från ca 190 till ca 105 
kr /kg N (57). Enligt beräkningar måste det i Kalmar län anläggas sammanlagt 1200 hektar våt-
marker för att reducera N belastningen på havet med 300 ton per år (40). Då dessa beräkningar är 
baserade på en årlig kvävereduktion på 250 kg/ha motsvarar arealen hela 6000 hektar vid en reduk-
tion med endast 50 kgN/ha/år, vilket belyser vikten av att placera våtmarkerna rätt. I det regionala 
planeringsunderlaget är det även viktigt att tänka på att de anlagda våtmarkerna ska vara av hög 
kvalitet även vad gäller biologisk mångfald och kulturmiljövärden.

Kostnad/finansiering: Ett första planeringsunderlag finns. Riktade medel från Naturvårdsverket.

Stöd: Länsstyrelserna ska utarbeta ett planeringsunderlag för anläggning och restaurering av våt-
marker i odlingslandskapet (65) i enighet med Nationell strategi för myllrande våtmarker (58) och 
Aktionsplan för havsmiljön (4).

Tidsaspekt: Planeringsunderlag kommer att arbetas fram under 2007. Uppsökande verksamhet bör 
starta 2008.

34. Utöva ett aktivt miljöskyddsarbete avseende industriell belastning av kväve och fosfor via 
prövning och tillsyn. 
Nytta: Punktutsläpp av kväve och fosfor från reningsverk och industri till kustvatten har minskat 
med ca 40% respektive 50% mellan 1995-2005. Ett aktivt miljöskyddsarbete är en förutsättning för 
att den industriella belastningen skall fortsätta att minska.

Kostnad/finansiering: Sker inom den dagliga verksamheten.
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Stöd: Länsstyrelsernas tillsynsarbete skall bidra till att nå miljökvalitetsmålen och till att miljö- 
skador inte uppkommer (65).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

35. Bedriv ett utåtriktat informativt arbete för att informera om den nya vattenförvaltningen och 
miljötillståndet i länets kustvatten. 
Nytta: Ambitionen med den nya vattenförvaltningen är att involvera alla som berörs. Därmed ges 
näringsliv, intresseorganisationer och inte minst den enskilda individen unika möjligheter att bidra 
till en bättre vattenmiljö. I detta sammanhang är kunskapsspridning mycket viktig då kunskap leder 
till ökat engagemang och intresse. 

Kostnad/finansiering: Inga ytterligare kostnader om informationsarbetet avseende miljötillstånd och 
åtgärder kombineras med samverkansprocessen inom den nya vattenförvaltningen. 

Stöd: Förordning om förvaltning av kvalitén på vattenmiljön (30).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

36. Verka för att, i samarbete med länets kommuner, införliva fler aktörer i recipientkontroll- 
programmen för söt- och kustvatten.
Nytta: Utvärdering av verksamheters påverkan på vattenstatusen kräver recipientkontroll med hög 
kvalitet. Omfattningen på dagens recipientkontroll i Kalmar län är dock inte tillräcklig för att göra 
en tillförlitlig påverkansanalys. Detta förklaras bland annat av att mindre verksamheter, där  
kommunerna är tillsynsmyndighet, inte föreläggs deltagande i recipientkontrollen. De enskilda  
företagen kan ha en liten effekt men hela sektorn en stor påverkan. Om vi i framtiden ska kunna 
följa tillståndet i våra recipienter krävs därför ett ökat deltagande även från mindre verksamheter.     

Kostnad/Finansiering: Innebär en årskostnad för de nya aktörerna.

Stöd: Enligt miljöbalken 26 kap §22 (25) har tillsynsmyndigheten rätt att förelägga verksamhet som 
befaras medföra olägenheter för miljön att utföra undersökningar av verksamheten och dess verk-
ningar som behövs för tillsynen.

Tidsaspekt: Med början 2008.

37. Verka för minskade utsläpp av kväve till luft, inte minst från sjöfarten.
Nytta: Nedfallet av luftburet kväve utgör idag en stor kvävekälla och bidrar till övergödningen av 
Östersjön. På öppen mark och hav är det årliga nedfallet ungefär 5-10 kg/ha i Kalmar län (66). Över 
skogsmark är depositionen högre på grund av torrdeposition i trädkronorna. I Kalmar län beräknas 
nedfall från luften utgöra 18% av den antropogena kvävetillförseln till kustvattnet (67). Orsaken 
till nedfallet är utsläpp av kväveföreningar, främst i form av kväveoxider (NOx). Kväveoxiderna 
kommer från trafik, energiproduktion och från sjöfarten. Även jordbruket bidrar till kvävenedfallet 
genom ammoniumavgång i samband med hantering av stallgödsel. Fram till år 2030 beräknas de 
landbaserade utsläppen av NOx inom EU att minska som ett resultat av EU-kommissionens förslag 
till luftvårdsstrategi. Under samma tidsperiod väntas utsläppen från sjöfarten att öka kraftigt, inte 
minst i Östersjöområdet (6). Enligt beräkningar släppte fartygstrafiken i Östersjön ut ca 340 000 
ton kväveoxider år 2003 (68). De tekniska åtgärderna för att minska sjöfartens kväveoxidutsläpp är 
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kostnadseffektiva och det bedöms att utsläppen skulle minska med 60% om nya och gamla fartyg 
installerar reningsutrustning (4)
  
Kostnad/finansiering: Arbete med minskade utsläpp till luft från landbaserade källor pågår kontinu- 
erligt inom tillsynsarbetet. Länsstyrelsen bör även verka för minskade utsläpp från sjöfarten genom 
kunskapsspridning och stöd till beslutsfattande myndighet.  

Stöd: Åtgärden har betydelse för att nå miljökvalitetsmålen Ingen övergödning och Frisk luft.  
Vikten av aktivt arbete avseende kväveutsläpp till luft betonas i Aktionsplan för havsmiljön (4) och 
Strategi för hav och kust utan övergödning (6).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
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Farliga ämnen: organiska miljögifter, tungmetaller och läkemedelsrester                         
Enligt Hav i balans samt levande kust och skärgård ska Kalmar läns kustvatten, inom en gene-
ration och senast år 2020, uppvisa god ekologisk status enligt EUs ramdirektiv för vatten. Målet 
omfattar utbredning och sammansättning av djur, växter och livsmiljöer liksom halter av när- 
salter och miljögifter (22). Vidare ska kustvattnet, enligt det EU gemensamma vattendirektivet 
(2), ha god ekologisk och kemisk status år 2015. Enligt den övergripande målsättningen med 
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska miljön vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota  människors hälsa eller den biologiska mångfalden (1).

 

Enskilda individer

38. Spola inte ner överblivna kemikalier, lösningsmedel eller läkemedel i avloppet. 
Nytta: De största utsläppen av läkemedel till naturen kommer från hushållen. En del kommer dit 
via ”naturlig” väg genom att läkemedelsrester utsöndras med urin och fekalier och hamnar i av-
loppssystem och reningsverk. Ytterligare en stor del genom att oanvända läkemedel spolas ner i 
avloppet i hushåll och på sjukhus (69). Oavsett om man har enskilt avlopp eller är kopplad till ett 
avloppsreningsverk så sker reningen till stor del med hjälp av bakterier. Om man tillför kemikalier 
såsom lösningsmedel eller läkemedel (exempelvis antibiotika) kan man störa bakterierna och på så 
vis försämra den biologiska reningen. I reningsverk kan även kvalitén på slammet, som i många fall 
används som gödningsmedel, försämras. Ett annat problem är att våra reningsverk inte är anpassade 
till att bryta ner läkemedelssubstanser, som ofta är svårnedbrytbara. Detta leder till att läkemedels-
resterna går oförändrade vidare ut i vattnet och numera hittar man läkemedelssubstanser i ytvatten. 
Många läkemedelssubstanser är giftiga och kan framkalla mutationer och/eller hormonella störning-
ar på vattenlevande organismer och bland annat vet man att hormoner kan störa könstillhörigheten 
hos fiskar som lever i närheten av reningsverk (70). Spridningen av antibakteriella läkemedel kan 
också leda till att fler bakterier blir resistenta mot antibiotika (69). Genom att lämna in kemikalie- 
och läkemedelsrester på miljöstationer respektive Apoteket istället för att spola ner dem i avloppet 
kan man göra en stor insats för miljön.

Kostnad: Läkemedel lämnas kostnadsfritt på Apoteket, lösningsmedel och övriga kemikalier på 
miljöstationer.

Stöd: Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska halterna av naturfrämmande ämnen i miljön vara 
nära noll inom en generation (1). 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

39. Hjälp till att få ett renare dagvatten genom att undvika biltvätt på gatan.
Nytta: När man tvättar bilen förorenas tvättvattnet med bland annat tungmetaller och oljerester.  
Föroreningarna kommer från själva bilen från vilken metaller kan frigöras vid tvätt, från avfett-
ningsmedel och från vägsmuts som består av partiklar från däck, asfalt, olja, bensin och salt mm. 
Om man tvättar bilen på garageuppfarten eller på annan asfalterad mark rinner det förorenade 
vattnet ner i dagvattenbrunnen och sen ofta direkt ut i en bäck, sjö eller Östersjön utan rening. 
Eftersom föroreningarna från biltvätten är mycket giftiga för de organismer som lever i vattnet bör 
man istället tvätta bilen i en automattvätt eller gör-det-själv-hall eftersom de har reningssystem och 
är anslutna till de kommunala reningsverken. Det näst bästa alternativet är att stå på gräs eller grus 
istället för asfalt eftersom naturen då har en viss möjlighet att bryta ner föroreningarna och rena 
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vattnet innan det tränger ner i marken. Då bör man använda såpa, diskmedel eller miljöanpassat 
schampo och man ska undvika avfettningsmedel.

Kostnad: Automattvätt eller gör-det-själv-hall är kostnadsbelagd men i gengäld slipper man köpa 
schampo etc. 

Stöd: Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska halterna av naturfrämmande ämnen i miljön vara 
nära noll inom en generation (1). Vidare är många av de ämnen som förorenar dagvatten upptagna 
på Vattendirektivets lista över prioriterade ämnen (71), för vilka det inom kort kommer gränsvärden 
som inte får överskridas. 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

 
40. Köp miljömärkta hushållsprodukter.
Nytta: Våra hem är fulla med kemikalier och de flesta av oss använder dagligen kemikalier av olika 
slag (tvättmedel, diskmedel, rengöringsmedel, bil- och båtvårdsprodukter, färger mm). För den 
enskilde konsumenten är det ofta svårt att avgöra vilket som är ett bra eller dåligt produktval med 
hänsyn till miljön. Genom att välja miljömärkta produkter (Bra miljöval, Svanen, EU-blomman, 
KRAV) kan man som konsument minska spridningen av farliga kemikalier och därmed även 
 halterna av naturfrämmande ämnen i vatten. Det är också viktigt att inte använda mer kemikalier än 
nödvändigt.

Kostnad/finansiering: Miljömärkta produkter är i vissa fall något dyrare än icke miljömärkta alter-
nativ.

Stöd: Enligt miljömålet Giftfri miljö ska halterna av naturfrämmande ämnen i miljön vara nära noll 
inom en generation (1).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

41. Ogräsbekämpa utan kemikalier.
Nytta: Bekämpningsmedel innehåller kemikalier som är ämnade att döda. Under 2005 köpte de 
svenska hushållen så mycket som 460 ton ogräsmedel (72). Detta att jämföra med hela det svenska 
jordbruket som köpte ca tre gånger så mycket. Tyvärr leder användning av kemiska bekämpnings-
medel till att bekämpningsmedelsrester sprids i miljön och man finner ofta rester i vatten. Ett ex-
empel är ämnet glyfosat som finns i många av våra vanligaste ogräsmedel. Glyfosat är giftigt för 
vattenlevande djur och kan orsaka långsiktiga skador i miljön. Rester av glyfosat har påträffats i 
både grundvatten och vattendrag (73). Istället för att bekämpa ogräs och mossa med kemikalier bör 
man använda sig av mekaniska alternativ. 

Kostnad: Mekaniska alternativ är billiga men arbetskrävande.

Stöd: Riksdagen har, inom miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, beslutat att grundvatten 
ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och 
djur i sjöar och vattendrag. Vidare ska grundvattnets kvalitet inte påverkas negativt av exempelvis 
tillförsel av föroreningar (1). Enligt Giftfri miljö ska halterna av naturfrämmande ämnen i miljön 
vara nära noll inom en generation.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
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42. Använd alkylatbensin i din tvåtakts båtmotor, i gräsklipparen, motorsågen och snöslungan. 
Nytta: Det finns cirka 1,3 miljoner fritidsbåtar i Sverige varav drygt 600 000 har utombordsmotorer. 
En stor del av utombordarna är 2-taktsmotorer (74). Tvåtaktsmotorer har dålig förbränning och upp 
till 30 procent av bränslet som du häller i din tvåtaktsmotor går oförbränt vidare ut till vatten och 
luft. De värsta utsläppen från tvåtaktare är så kallade polyaromatiska kolväten (PAHer) och kväve-
oxider. Polyaromatiska kolväten finns i höga halter i avgaserna och utsläppen kan skada eller döda 
fiskyngel. De kan även ge irritation i ögon och hals och har en direkt cancerframkallande effekt på 
både människor och djur. Uppskattningar av utombordarnas utsläpp tyder på att de kan vara så höga 
som 15 000 ton kolväten per år. Vidare sker dessa utsläpp ofta i lugna, grunda vikar – områden som 
bland annat är viktiga för nyrekrytering av fisk. Om man istället använder alkylatbensin minskar 
utsläppen av farliga kolväten med 85–90% och utsläppen av kväveoxid med 30–60% (11). 

Kostnad: Alkylatbensin har hittills sålts mest i dunkar men det börjar bli allt vanligare att den säljs i 
pumpar vid både båtmackar och vanliga mackar. Alkylatbensin är något dyrare att tillverka och dist-
ribuera än vanlig bensin. För att stimulera användandet har riksdagen sänkt skatten på alkylatbensin 
så att salupriset blir marginellt över priset för normal bensin. 

Stöd: Från och med 2005 omfattas utombordsmotorer av EUs ”fritidsbåtsdirektiv” (75) som ställer 
krav på begränsningar av avgaser och buller.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

43. Använd mjällschampo som inte innehåller zinkpyrition.
Nytta: Zinkpyrition är ett ämne som är godkänt att användas som konserveringsmedel i kosmetiska 
och hygieniska produkter samt som aktiv substans i mjällschampo (76). Det används också i båt- 
bottenfärger, men tillåts endast i färger för båtar över 12 meter i yrkesmässigt bruk. I djurförsök 
med zinkpyrition har skador på nervsystem och reproduktion påvisats och ämnet är mycket giftigt 
för vattenlevande organismer (76). På den svenska marknaden finns det många mjällschampo som 
innehåller zinkpyrition och enbart i Sverige såldes mjällschampo innehållandes minst 10 ton zink-
pyrition under 2003. Som jämförelse användes ca en femtedel så mycket zinkpyrition i båtbotten-
färg (74). Som alternativ kan man istället köpa ett mjällschampo utan zinkpyrition. 

Kostnad: Ingen extra kostnad. 

Stöd: Enligt miljömålet Giftfri miljö ska halterna av naturfrämmande ämnen i miljön vara nära noll 
inom en generation (1).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

44. Undvik hygienartiklar som innehåller ämnet triclosan.
Nytta: Triclosan är ett ämne som effektivt dödar bakterier och som ofta finns i tandkräm och deo-
doranter. Tyvärr är triclosan också extremt giftigt för vattenlevande organismer och undersökningar 
har visat att ämnet inte bryts ner vid rening i reningsverk (77). Nyttan av att använda triclosan i 
hygienprodukter har ifrågasatts av kemikalieinspektionen och det finns farhågor att ämnet kan bidra 
till att öka resistensen mot antibiotika hos bakterier. Genom att undvika hygienartiklar som inne-
håller triclosan minskar man spridningen av farliga ämnen i miljön. 

Kostnad: Ingen extra kostnad. 
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Stöd: Enligt miljömålet Giftfri miljö ska halterna av naturfrämmande ämnen i miljön vara nära noll 
inom en generation (1).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

Lantbrukare

45. Använd bekämpningsmedel på ett säkert sätt.
Nytta: Vid användning av bekämpningsmedel inom lantbruket är det viktigt att tänka på att spill och 
olämpligt användande leder till vattenförorening. En del av det som sprids på fälten kan på olika sätt 
transporteras till omgivande mark och vatten. Detta kan ske genom vindavdrift, ytavrinning och/ 
eller utlakning genom markprofilen, antingen till dräneringsledningarna för vidare transport ut i  
vattendragen eller ner till grundvattnet. Tyvärr är bekämpningsmedel i dag en vanlig förorening i 
både ytvatten och grundvatten (78). För att minska riskerna finns det flera åtgärder som kan vidtas. 
En är att fylla på bekämpningsmedel på en biobädd eller en tät betongplatta (79). Om man använder 
sig av en tät betongplatta måste man samla upp det som spills på plattan i en tät behållare och man 
kan även använda plattan för rengöring av sprutan. En annan åtgärd är att lämna tillräckligt skydds-
avstånd till vatten. Den som sprider bekämpningsmedel är skyldig att lämna tillräckliga skydds-
avstånd (80). Om inte speciella försiktighetsåtgärder vidtagits eller markförhållandena är speciellt 
gynnsamma rekommenderas normalt ett skyddsavstånd på minst 30 meter till brunnar och vatten-
drag (79). 

Kostnad/finansiering: En före detta gödselplatta kan användas för att samla upp spill förutsatt att 
den tätas. Byggkostnad för ny platta och tillhörande behållare varierar mellan 17 000 – 30 000 kr 
(79). Byggnad av biobädd hamnar på knappt 20 000 kr. Att lämna en sprutfri zon innebär oftast inte 
någon stor kostnad då det handlar om en relativt liten areal. För en del av marken kan man dessutom 
söka miljöstöd för skyddszon. Vidare har det inom Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 
införts ett nytt miljöstöd för miljöskyddsåtgärder som bland annat syftar till att minska riskerna vid 
hantering och användning av växtskyddsmedel (37, 38). Stödbeloppet är 200 kr/hektar för de första 
50 hektaren och 80 kr/hektar för hektar 50-300. Den maximala ersättningen per företag är 30 000 
kr. Material angående säker användning av bekämpningsmedel finns tillgängligt via ”Säkert växt-
skydd” och Greppa Näringen. 

Stöd: Flera bekämpningsmedel är uppsatta på Vattendirektivets lista över prioriterade ämnen (71). 
För dessa ämnen kommer EU gemensamma miljökvalitetsnormer, som inte får överskridas, att  
arbetas fram. Redan i dag finns svenska riktvärden för flera bekämpningsmedel. Många bekämp-
ningsmedel är även medtagna i direktivet om utsläpp av farliga ämnen (81). Riktlinjer avseende 
användning hanteras i föreskrift om spridning av kemiska bekämpningsmedel (80). 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

46. Övergå till ekologiska produktionsformer
Nytta: Sett ur ett vattenvårdande perspektiv är ekologiska produktionsformer att föredra då kemiska 
växtskyddsmedel och mineralgödsel inte används i ekologisk odling. Istället hålls ogrästillväxten på 
en hanterbar nivå med hjälp av anpassad jordbearbetning, mekanisk ogräsbekämpning och en varie-
rad växtföljd (64). Näringsförsörjningen baseras på näringscirkulation via stallgödsel, biprodukter 
från livsmedelsindustrin och gröngödslingsgrödor. Syftet med ekologiska produktionsformer är att 
jordbruksmarken ska användas på ett hållbart sätt. Vidare har ekologisk produktion positiva effekter 
för markens långsiktiga produktionsförmåga och för den biologiska mångfalden.
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Kostnad/finansiering: Ekologisk odling ger lägre avkastning och produktionskostnaderna är något 
högre. I gengäld är priset på ekologiska produkter normalt sett högre än för motsvarande konventio-
nella produkter. Stöd för ekologisk odling på åkermark samt extra ersättning för ekologisk djurhåll-
ning kan sökas inom Landsbygdsprogrammet (37, 38). Ersättningsnivåerna varierar utifrån typ av 
gröda och huruvida produktionen är certifierad eller inte. 

Stöd: Enligt de nya mål som regeringen har föreslagit (82) bör den certifierade ekologiska odlingen 
vid utgången av år 2010 uppgå till minst 20% av landets jordbruksmark. Vidare är målet att 25% av 
den offentliga livsmedelskonsumtionen är ekologisk år 2010.

Tidsaspekt: Den certifierade ekologiska odlingen bör vid utgången av år 2010 uppgå till minst 20% 
av landets jordbruksmark.

Kommuner

47. Ta fram en dagvattenpolicy för att minimera förorening och effektivisera rening av dagvatten.
Nytta: Dagvatten, vilket enkelt uttryckt består av regn- och smältvatten från byggnader och mark, 
tillförs föroreningar främst från trafiken i form av bilavgaser, drivmedel, smörjmedel, korrosion av 
fordon, slitage av däck, slitage av vägar, halkbekämpning och föroreningsbelastade ytor vid indu-
striområden. Ofta innehåller dagvatten betydligt mer tungmetaller och organiska, svårnedbrytbara 
ämnen än avloppsvatten från hushåll (83). Det innehåller även gödande ämnen. Detta innebär att 
dagvattnet från framförallt kustnära tätorter kan påverka kustmiljön negativt då det ofta avleds utan 
att först renas. En målsättning bör vara att vattnet inte ska innehålla mer föroreningar när det rin-
ner ut i en sjö, bäck eller havsvik än vad det gjorde när det regnade ned över staden. Ett första steg 
att nå detta mål är att ta fram en dagvattenpolicy vilken i första hand bör innehålla förslag på hur 
förorening av vattnet ska undvikas. Policyn bör även innehålla förslag på hur och var förorenat 
dagvatten ska renas genom exempelvis oljeavskiljning, filtrering, sedimentering och anläggning av 
våtmarker. 

Kostnad/finansiering: Miljösamverkan Sydost har under 2005-2006 bedrivit ett projekt med fokus 
på dagvatten. Inom projektet har det bland annat tagits fram råd till företag och kampanjmaterial om 
biltvätt.

Stöd: Många av de ämnen som förorenar dagvatten upptas bland Vattendirektivets prioriterade 
ämnen (71), för vilka det inom kort kommer miljökvalitetsnormer som inte får överskridas. Arbetet 
med rening av dagvatten har även koppling till miljömålen Giftfri miljö, Hav i balans samt levande 
kust och skärgård och Ingen övergödning. 

Tidsaspekt: Snarast

48. Informera båtägare om nyttan med alkylatbensin och miljövänliga båtbottenfärger samt sprid 
information om tillgänglighet av alkylatbensin på pump.  
Nytta: Det finns cirka 1,3 miljoner fritidsbåtar i Sverige varav drygt 600 000 har utombordsmotorer. 
En stor del av utombordarna är 2-taktsmotorer (74). Tvåtaktarens motor har dålig förbränning och 
upp till 30 procent av bränslet går oförbränt vidare ut till vatten och luft.  De värsta utsläppen från 
tvåtaktare är så kallade polyaromatiska kolväten (PAHer) och kväveoxider. Polyaromatiska kolväten 
finns i höga halter i avgaserna och utsläppen kan skada eller döda fiskyngel. De kan även ge irrita-
tion i ögon och hals och har en direkt cancerframkallande effekt på både människor och djur.  
Uppskattningar av utombordarnas utsläpp tyder på att de kan vara så höga som 15 000 ton kolväten 
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per år. Vidare sker dessa utsläpp ofta i lugna, grunda vikar – områden som bland annat är viktiga för 
nyrekrytering av fisk. Om man istället använder alkylatbensin minskar utsläppen av farliga koväten 
med 85–90% och utsläppen av kväveoxid med 30–60% (11). Genom att informera om  
nyttan med alkylatbensin samt sprida information om var man hittar alkylatbensin kan användning-
en öka. Majoriteten av alla fritidsbåtar behöver även skydd för att minska påväxt av havstulpaner 
och alger. Det vanligaste skyddet i dagsläget är att båtarna målas med giftiga båtbottenfärger.  
Färgen är sammansatt på ett sätt så att den under en längre tid avger giftiga komponenter som  
hindrar att till exempel havstulpaner sätter sig på båten (84). Problemet med båtbottenfärger är att 
de inte bara påverkar havstulpaner utan även övrigt liv i vattnet. Enligt undersökningar i  
Stockholms skärgård under 2004 och 2005 så innehöll såväl vattenprov som prov på blåstång klart 
förhöjda halter av Irgarol 1051, koppar och zink i områden som ofta besöks av fritidsbåtar (84). 
Detta trots att många av dessa ämnen numera är förbjudna i båtbottenfärger. Undersökningen visar 
att det behövs mer information för att gynna övergången till mer miljövänliga alternativ. Båtbotten-
tvätt, fysikaliska färger, förvaring i sötvatten, avspolning, torrsättning eller giftfria färger är  
exempel på alternativ som kan rekommenderas. Förutom information behövs även en skärpt  
kontroll av försäljning av färger.

Kostnad/finansiering: Kostnadsfritt informationsmaterial finns tillgängligt via exempelvis 
Svenska Petroleum Institutet, Svenska Naturskyddsföreningen, Stiftelsen Håll Sverige Rent och 
Kemikalieinspektionen.

Stöd: Från och med 2005 omfattas utombordsmotorer av EU:s ”fritidsbåtsdirektiv” (75) som 
ställer krav på begränsningar av avgaser och buller. Även reglerna för båtbottenfärg harmoniseras 
inom EU och alla verksamma ämnen i båtbottenfärger granskas enligt biociddirektivet (85) med 
start 2006. 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
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49. Sprid information till hushållen för att minska förekomst av gifter och läkemedelsrester i 
avloppsvattnet.
Nytta: De största utsläppen av läkemedel till naturen kommer från hushållen; en del via ”naturlig” 
väg genom att läkemedelsrester utsöndras via urin och fekalier och hamnar i avloppssystem och 
reningsverk. Ytterligare en stor del genom att oanvända läkemedel spolas ner i avloppet i hushållen 
och på sjukhusen (69). Överblivna läkemedel som slängs i soptunnan eller spolas ner i toaletten är 
en helt onödig miljöbelastning. Läkemedelssubstanser är ofta svårnedbrytbara och går oförändrade 
vidare ut i vattnet, vilket har lett till att man numera hittar läkemedelssubstanser i ytvatten. Många 
läkemedelssubstanser är giftiga och kan framkalla mutationer och/eller hormonella störningar på 
vattenlevande organismer och bland annat vet man att hormoner kan störa könstillhörigheten hos 
fiskar som lever i närheten av reningsverk (70). Spridningen av antibakteriella läkemedel kan även 
leda till att fler bakterier blir resistenta mot antibiotika (69). En studie på 100 apotek i region Skåne 
visar att endast drygt två procent av de läkemedel som säljs lämnas tillbaka till apoteken. Samtidigt 
visar stiftelsen Håll Sverige Rents kampanj att information kan ge resultat då inlämningen av läke-
medel ökade med 10% (motsvarande 75-100 ton) under kampanjåret 2003.  

Kostnad: Information kan exempelvis distribueras tillsammans med annan information riktad till 
fastighetsägare samt ingå som del av övrig samhällsinformation till nyinflyttade mm.

Stöd: Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska halterna av naturfrämmande ämnen i miljön vara 
nära noll inom en generation (1). 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

Kommuner och Länsstyrelsen

50. Verka för säkrare oljetransporter och skärpt lagstiftning avseende illegal dumpning av olja. 
Nytta: Östersjön trafikeras av tankfartyg som innehåller stora mängder olja. I många fall passerar 
fartygen i farlederna nära Öland och framtida prognoser pekar på en ytterligare ökning av såväl 
oljetransporter som generell sjöfart (6). I Kalmar län finns det även flera hamnar som hanterar stora 
volymer olja och som anlöps av oljetankers. Länet har hittills varit förskonat från större utsläpp men 
vi kan inte bortse från risken för en större olycka. Om fartygen som transporterar olja och andra 
miljöfarliga ämnen i tankarna har dubbelskrov minskar risken för läckage vid grundstötning eller 
kollision. Av denna anledning är det av stort intresse att verka för ett förbud mot att transportera olja 
i tankers med enkelskrov. Miljön, och framförallt fågelfaunan, drabbas även negativt av de små men 
mycket frekventa utsläpp som härrör från slarv eller avsiktliga utsläpp i samband med rengöring 
av tankar och maskineri. Detta är sedan länge förbjudet i de havsområden som omger Sverige, men 
uppenbarligen är risken för upptäckt alltför liten för att vara avskräckande. De höga beviskraven gör 
dessutom att mycket få fall går till domstol (11).

Kostnad/finansiering: Sker främst inom det ordinarie arbetet genom att utnyttja alla tillfällen som 
står till buds, exempelvis via remissvar, skrivelser och prövningar.

Stöd: Enligt regionalt mål för oljeutsläpp knutet till Hav i balans samt levande kust och skärgård ska 
utsläpp av olja och kemikalier från fartyg minimeras och vara försumbara senast 2010 (22).   

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
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Länsstyrelsen

51. Inventera hanteringen av vattendirektivets 33 prioriterade ämnen samt andra utfasnings- 
ämnen vid A, B och C anläggningar i Kalmar län.  
Nytta: Genom att kartlägga och upprätta ett register över hantering, utsläpp och spill av de prio-
riterade vattendirektivsämnena samt övriga utfasningsämnen får vi en god bild av var dessa  
ämnen används och vilka vatten som de potentiellt kan förorena. Underlaget kan sedan användas 
som planeringsunderlag för övervakning av dessa ämnen. Genom att koncentrera övervakning till 
potentiellt förorenade vatten istället för att genomföra mätningar på slumpvis utvalda platser blir 
övervakningen mer kostnadseffektiv. 

Kostnad/finansiering: Arbetet medför ökat arbete för miljöskyddsfunktionen motsvarande en hel-
tidstjänst under ca 4 månader. 

Stöd: Länsstyrelsen ska, enligt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvali-
tetsnormer (86), upprätta ett register över användning, utsläpp och spill, vilket ska redovisas i de 
förvaltningsplaner som rapporteras till EU år 2009. I registret ska, enligt förslaget, mätresultat från 
övervakning av vattendirektivets prioriterade ämnen redovisas. Vidare har Länsstyrelsen regionali-
serat det nationella delmålet 3 för Giftfri Miljö ”Utfasning av farliga ämnen” (22). Eftersom  
vattendirektivets prioriterade ämnen och de så kallade utfasningsämnena enligt miljömålen i vissa 
fall sammanfaller bör alla dessa ämnen ingå i kartläggningen.

Tidsaspekt: Bör påbörjas under 2007.

52. Utöva ett aktivt miljöskyddsarbete via prövning och tillsyn. 
Nytta: Kalmar läns kustvatten är förhållandevis hårt belastat med tungmetaller och andra 
miljögifter och analyser visar att situationen är mindre bra till mycket dålig på cirka två tredje-
delar av ett fyrtiotal undersökta stationer när det gäller arsenik, kadmium, koppar, kvicksilver, bly 
och zink (7). Ett aktivt miljöskyddsarbete är en förutsättning för att minska utsläppen av farliga 
ämnen.

Kostnad/finansiering: Sker inom den dagliga verksamheten.

Stöd: Länsstyrelsernas tillsynsarbete skall bidra till att nå miljökvalitetsmålen och till att miljö- 
skador inte uppkommer (65). Enligt de regionala miljömålen knutna till Giftfri miljö ska utfasnings-
ämnen och andra farliga ämnen ej användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att 
hälsa och miljö inte kommer till skada. Vidare ska redan befintliga varor, som innehåller dessa 
ämnen, hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Avseende kadmium ska expo-
neringen av kadmium till befolkningen via föda och arbete vara på en sådan nivå att den är säker ur 
ett långsiktigt folkhälsoperspektiv (22).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
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Skydd och åtgärder kopplade till hotade arter och miljöer i kust och skärgård
Enligt de regionala miljömålen knutna till Hav i balans samt levande kust och skärgård ska åt-
gärdsprogram inledas för de hotade arter i kust- och skärgårdsområdet som har behov av riktade 
åtgärder. Enligt de regionala målen inom Ett rikt växt- och djurliv ska förlusten av biologisk 
mångfald vara hejdad senast år 2010. Vidare ska, enligt Hav i balans samt levande kust och skär-
gård, kustens och skärgårdens land- och vattenmiljöer med höga natur- och kulturvärden identi-
fieras och åtgärder för att långsiktigt bevara dem ska vidtas senast år 2010. För landmiljöer ska 
en strategi utarbetas för hur kustens och skärgårdens kulturarv inklusive odlingslandskapet kan 
bevaras och brukas (22). Regionala miljömål avseende bebyggelse och miljöer med kultur- 
historiska värden finns även inom God bebyggd miljö och Ett rikt odlingslandskap (22). 

Enskilda individer

53. Genomför praktiska vårdåtgärder i kustens och skärgårdens kulturmiljöer och tillvarata  
kulturmiljö- och naturvärden i den dagliga förvaltningen av bebyggelse och landskap.

Nytta: Kalmar län har en ovanligt varierad och oexploaterad kust- och skärgård men också problem 
med befolkningsminskning, igenväxning av kulturlandskapet och förfall av överloppsbyggnader 
i glesbygden. Samtidigt är kulturmiljön en värdefull resurs för såväl enskilda som samhället och 
kulturmiljövärden kan inte återskapas om de en gång förstörs. För att bevara de kulturhistoriska 
värdena i bebyggelse och landskap är konkreta vårdinsatser och hänsyn till natur- och kulturvärden i 
daglig förvaltning av bebyggelse och landskap av avgörande betydelse. 

Kostnad/Finansiering: Bekostas ofta av enskilda fastighetsägare. Mark- och fastighetsägare kan 
söka bidrag inom Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 (37). För att bevara kultur-
historiska värden kan mark- och fastighetsägare även söka statliga bidrag för vård av värdefull  
bebyggelse, kulturlandskap, fornlämningar och informationsinsatser (87). 

Stöd: Enligt Kulturminneslagen 1 kapitlet (88) delas ansvaret för kulturmiljön av alla och såväl 
enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar 
eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön så vitt möjligt undviks eller begränsas. 
Liknande skrivningar finns i Miljöbalken (25) och Plan- och bygglagen (89).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
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Kommuner

54. Underlätta nyrekrytering av gädda och abborre genom att åtgärda vandringshinder samt 
återskapa öppna vattenspeglar i viktiga rekryteringsområden. 

55.  Återskapa kustnära våtmarker.

56. Ha viktiga lek- och uppväxtområde i åtanke vid planering av hamnar, punktutsläpp och båt-
trafik etc. 

Nytta: Kustfiskbeståndens nyckelhabitat i kustmynnande vattendrag, skyddade vikar och innerskär-
gårdar har under en lång tid försämrats och exploaterats. Detta då vandringshinder såsom felplace-
rade vägtrummor, gamla dammar eller igenväxta passager kraftigt har minskat tillgängligheten till 
lämpliga lek- och uppväxtområden (90). Genom att ta bort vandringshindren och återskapa öppna 
vattenspeglar kan man med relativt enkla åtgärder skapa nya rekryteringsmiljöer. Speciellt fokus 
bör läggas på områden klassade som mycket bra rekryteringsområden (klass 3) i länets Kustfiske-
vårdsplan (91). Genom utdikning har även många viktiga rekryteringsområden i form av kustnära 
våtmarker försvunnit. Då kustnära våtmarker främst är viktiga miljöer för gädda och abborre bidrar 
återskapandet av våtmarker till en ökad rekrytering av dessa arter. Kustnära våtmarker bidrar även 
till att minska näringsbelastningen till havet. Vidare så är återskapandet av naturliga vattensystem 
gynnsamt för vattenhushållningen och kan reducera risken för översvämningar vid extrema flöden. 
Länsstyrelsen har inventerat och identifierat lek- och uppväxtområden för Kalmar läns kustbestånd 
av gädda och abborre och resultaten i denna rapport (91) kan ligga till grund för vilka områden som 
bör prioriteras.

Kostnad/finansiering: Skapandet av fria vandringsvägar anses kostnadseffektiv på kort sikt då åtgär-
derna snabbt ger fisken tillgång till tidigare outnyttjade arealer (90). Medel kan sökas från Struktur-
fonden för fiskets utveckling, statliga fiskevårdsmedel och biologisk återställning via länsstyrelsen.

Stöd: Enligt Hav i balans samt levande kust och skärgård ska fiske, sjöfart och annat nyttjande av 
hav och vattenområden, liksom bebyggelse och annan exploatering i kust- och skärgårdsområden, 
ske bland annat med hänsyn till vattenområdenas produktionsförmåga och biologiska mångfald (1). 
Vidare kommer restaurering av kustnära miljöer förmodligen att bli ett nytt delmål knutet till Hav 
i balans samt levande kust och skärgård. Under 2007 kommer länsstyrelsen att ta fram ett regionalt 
planeringsunderlag samt skapa överblickande kartmaterial för att underlätta anläggning av våt- 
marker där de gör störst nytta avseende näringsretention.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

57. Inkorporera vattenfrågor i översiktsplaneringen och glöm inte vattenaspekter vid 
exploatering av kustnära områden.  
Nytta: I dagsläget väljer många kommuner att inte behandla vattenfrågor i planeringsarbetet. Sam-
tidigt bor mer än en tredjedel av Sveriges befolkning nära kusten och 97% av den totala folkök-
ningen de senaste 10 åren har tillkommit inom 5 km från kusten (92). Att inkorporera vattenfrågor 
i översiktsplanerna är ett första steg till att åstadkomma en hållbar utveckling och förvaltning av 
kustområden. Då vattensystem är kommunöverskridande är det i det framtida arbetet även av stor 
vikt att avrinningsområdesperspektivet kommer med på ett bättre sätt i den kommunala översikts-
planeringen. 
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Kostnad/finansiering: Ingår i det lokala planeringsarbetet. För närvarande driver länsstyrelsen en 
informationskampanj angående översiktsplanering riktad till kommunerna.

Stöd: En översiktsplan ska behandla både mark och vatten. I och med vattenförvaltningsförord-
ningen (30) krävs nu större fokus på vattenfrågorna än tidigare.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

58. Säkerställ kulturmiljövärden, i första hand kulturmiljöer av riksintresse eller av riks-
intressedignitet, i kust och skärgård genom områdesbestämmelser/detaljplaner.
Nytta: Det största hotet mot kulturmiljövärdena i kust och skärgård är igenväxning av kultur-
landskapet och förfall av överloppsbyggnader, det vill säga problem kopplade till befolknings-
minskningen i glesbygd. Sådana problem tacklas i första hand genom en aktiv landsbygdspolitik, 
där grundläggande förutsättningar för fortsatt boende, brukande och förvaltning ges. I många fall 
finns även anledning att nyttja olika typer av säkerställande, där Plan- och bygglagens möjlig-
heter i områdesbestämmelser och detaljplaner tillhör de viktigare verktygen beträffande kultur-
miljön (89). 

Kostnad/Finansiering: Ingår i det lokala planeringsarbetet.

Stöd: Enligt de nationella målen kopplade till Hav i balans samt levande kust och skärgård ska 
minst 70% av kust- och skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt 
skydd år 2010 (1). Vidare ska, enligt de regionala målen, en strategi utarbetas för hur kustens och 
skärgårdens kulturarv inklusive odlingslandskapet ska bevaras och brukas (22). 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.
 
 

Kommuner och Länsstyrelsen

59. Bilda kulturreservat i kust och skärgård.
Nytta: Sedan 1999 finns möjlighet för länsstyrelse och kommun att säkerställa kulturhistoriska 
värden genom bildande av kulturreservat (25). I Kalmar län har ännu inget kulturreservat bildats. 
I ett kulturreservat kan man säkerställa kulturhistoriska värden i juridiskt bindande bestämmelser 
men också aktivt stödja och utveckla brukandet av bebyggelse och marker, utveckla kvalitativa 
och attraktiva besöksmål samt marknadsföra kustens och skärgårdens karaktäristiska kultur- 
miljöer. Många kulturreservat har utvecklats till välbesökta turistmål. 
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Kostnad/Finansiering: Beror på kulturreservatets storlek och inriktning. Hittills bildade kultur-
reservat i landet har i genomsnitt kostat 3,8 mkr i inrättande med en årligt löpande kostnad för 
förvaltning på 0,8 mk (93). Bildade kulturreservat har finansierats av inblandade kommuner och 
Riksantikvarieämbetet via länsstyrelsen. Eventuellt kan projektstöd för planering och projekt-
ering sökas inom ramen för Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 (37).

Stöd: Enligt de regionala miljömålen knutna till Hav i balans samt levande kust och skärgård ska 
områden i skärgården och längs kusten med höga natur- och kulturvärden identifieras och en strategi 
ska utarbetas för hur kustens och skärgårdens kulturarv inklusive odlingslandskapet ska bevaras och 
brukas (22). Vidare ska, enligt nationella delmål, minst 70% av kust- och skärgårdsområden med 
höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd år 2010 (1). 

Tidsaspekt: Med start 2007.

60. Organisera rådgivning och kurser för fastighetsägare och brukare i områden med höga  
kultur- och naturvärden i kust och skärgård.
Nytta: För att fastighetsägare och andra förvaltare ska kunna ta sitt ansvar för kulturmiljön i kust- 
och skärgård behöver de kunskap om vilka värdena är och hur man gör för att bäst tillvarata dem. 
Erfarenheter från exempelvis KULM (Kompetensutveckling av lantbrukare) visar att riktad råd- 
givning och kursverksamhet har stor genomslagskraft. 

Kostnad/Finansiering: Vissa insatser kan göras inom länsstyrelsens befintliga KULM-verksamhet 
men dessa bör kompletteras med bredare kurs- och rådgivningsinsatser avseende byggnadsvård, 
landsbygdsutveckling och miljöfrågor. Avgränsningar kan göras genom att exempelvis inom bygg-
nadsvårdsrådgivning prioritera fastighetsägare med sjöbodar, båthus, ladugårdar och andra typiska 
byggnader i kust och skärgård. Stöd till kompetensutveckling kan sökas inom landsbygdsprogram-
met (37).

Stöd: Enligt Kulturminneslagen 1 kapitlet (88) delas ansvaret för kulturmiljön av alla och såväl 
enskilda som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar 
eller utför ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön så vitt möjligt undviks eller begränsas. 
Liknande skrivningar finns i Miljöbalken (25) och Plan- och bygglagen (89), varav den senare 
hanteras av kommunerna. Kunskapsspridning avseende kulturmiljön och vari värdena består hjälper 
den enskilda att ta sitt ansvar. Vidare är åtgärden viktig för att nå generationsmålen knutna till Hav i 
balans samt levande kust och skärgård (1).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

61. Ta fram en strategi för hur kustens och skärgårdens kulturarv inklusive odlingslandskapet 
kan bevaras och brukas.
Nytta: Kustens och skärgårdens kulturarv hotas framförallt av avfolkning och av att marken inte 
längre brukas, vilket resulterar i igenväxning och att äldre ekonomibyggnader förfaller. Det är 
många aktörer som på olika sätt arbetar med och ansvarar för natur- och kulturmiljövärdena i kust- 
och skärgård. Genom att gemensamt ta fram en lokalt förankrad strategi med tydliga mål, strate-
giska satsningar och viljeinriktning nås en ökad samsyn. Vidare kan strategin bli ett underlag för 
framtida satsningar och för ett långsiktigt bevarande av kulturvärdena. 

Kostnad/Finansiering: Ofinansierat.
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Stöd: Åtgärdsförslaget är ett regionalt antaget delmål knutet till Hav i balans samt levande kust och 
skärgård (22). 

Tidsaspekt: Snarast.

Länsstyrelsen, kommun, Kalmar läns museum och andra lokala aktörer

62. Sprid information (exempelvis skärgårdsinventeringens värderingstexter) kring kustens och 
skärgårdens kulturmiljöer.
Nytta: För att fastighetsägare med flera ska kunna ta sitt ansvar för kulturmiljön i kust- och skär-
gård behöver de kunskap om vilka värdena är och hur man gör för att tillvarata dem. En strategisk 
målgrupp är också ungdomar, som är framtidens förvaltare. I informationsarbetet har Länsstyrelsen, 
tillsammans med kommuner och länsmuseét med flera, en viktig roll. Vidare finns det på länsstyrel-
sen opublicerade värderingstexter (exempelvis Övergripande värderingsgrund för Skärgården, Sam-
manfattande kulturhistorisk värdering av Smålands skärgård samt Värdering Öar) vars spridning 
kan höja samhällets och medborgarnas medvetenhet och stolthet över de kulturhistoriska värdena. 

Kostnad/Finansiering: Informationsspridning sker kontinuerligt inom det dagliga arbetet. Om 
intensifiering och riktade informationssatsningar ska bli möjliga måste särskilda resurser avsättas. 
Enligt Kulturminneslagen 1 kapitlet (88) delas ansvaret för kulturmiljön av alla och såväl enskilda 
som myndigheter skall visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför 
ett arbete skall se till att skador på kulturmiljön så vitt möjligt undviks eller begränsas. Liknande 
skrivningar finns i Miljöbalken (25) och Plan- och bygglagen (89), varav den senare hanteras av  
kommunerna. Kunskapsspridning avseende kulturmiljön och vari värdena består hjälper den en-
skilda att ta sitt ansvar. 

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

Länsstyrelsen

63. Genomföra nationella åtgärdsprogram för hotade arter.
Nytta: Skräntärna, havsörn och knubbsäl är tre hotade arter i Sverige för vilka bland annat 
Kalmar län har ett ansvar att skydda och långsiktigt bevara. Åtgärdsprogrammen beskriver arterna 
och deras miljöer och vad som behövs göras för bevara livskraftiga populationer, bland annat tar de 
upp hot, bevarandeåtgärder, kostnader för åtgärder mm (94, 95). Åtgärdsprogrammen för skräntärna 
och havsörn kommer att fastställas under 2007 och programperioden slutar 2011. Åtgärdsprogram-
met för knubbsäl är i sin linda.

Kostnad/finansiering: Framtagningen av åtgärdsprogrammen finansieras genom den årliga fördel
ningen av bidrag till länsstyrelsernas arbete med biologisk mångfald, anslaget 34:3. Varje fastställt 
åtgärdsprogram har tilldelats en specifik summa som gäller under respektive programperiod. 

Stöd: Enligt Hav i balans samt levande kust och skärgård skall senast år 2005 åtgärdsprogram finnas 
och ha inletts för hotade marina arter och fiskstammar som har behov av riktade åtgärder och enligt 
Ett rikt växt- och djurliv ska förlusten av biologisk mångfald inom Kalmar län vara hejdad senast år 
2010 (22).

Tidsaspekt: Pågår.
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64. Verka för införandet av restriktioner i båttrafik under lekperioder i grunda inomskärs lek- 
områden.
Nytta: Grunda inomskärsområden längs länets kust är viktiga lekområden för bland annat gädda, 
abborre och sik. För att gynna rekryteringen av abborre och gädda är allt fiske av dessa arter för- 
bjudet söder om Emåns mynning ner till gränsen mot Blekinge samt runt hela Öland under tiden  
1 april till 31 maj. Däremot finns det inga restriktioner avseende båttrafik. Genom att införa vissa 
restriktioner i de viktigaste lekområdena under lekperioderna kan man minska störningarna  
ytterligare och på så vis främja rekryteringen.  

Kostnad/finansiering: Sker inom det dagliga arbetet.

Stöd: Fredningsområden i Östersjön respektive sötvattensområden behandlas i Fiskeriverkets 
Författningssamling 2004:36 (96) respektive 2004:37 (97). Enligt Hav i balans samt levande kust 
och skärgård ska buller och andra störningar vara försumbara inom särskilt känsliga och utpekade 
skärgårds- och kustområden senast 2010 (22).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

65. Inventera länets ålgräsängar och sammanställa underlag för skydd av marina miljöer. 
Nytta: Ålgräs eller Bandtång (Zostera marina) är en kärlväxt som lever på sandiga grunda bottnar. 
Om förutsättningarna är gynnsamma bildas sammanhängande bestånd, ålgräsängar, vilka har ett 
stort värde för den biologiska mångfalden i kustvattnen. Ängarna utgör ett nyckelhabitat i marina 
miljöer och fungerar som skydd och lekplats åt olika fiskarter. Ålgräs motverkar också erosion  
eftersom deras jordstammar binder bottensedimentetet. Ålgräsbestånden hotas bland annat av över-
gödning, som ger högre tillväxt av plankton och fintrådiga alger vilket leder till minskad ljustillgång 
för ålgräset (98). Kunskap om ålgräsängarnas utbredning i länet är bristfällig. 

Kostnad/finansiering: Inventeringen är externfinansierat med 50 000 SEK. Kamera för inventering 
finns och metod utarbetas av Länsstyrelsen i Östergötland.

Stöd: Enligt Hav i balans samt levande kust och skärgård ska hälften av landets skyddsvärda marina 
miljöer ha ett långsiktigt skydd år 2010 (1).

Tidsaspekt: Bör genomföras under 2007 - 2008.

66. Genomföra kartläggning av marina miljöer inom befintliga naturreservat som underlag för 
en revidering av beslut och skötselplaner. 
Nytta: Kunskapen om de marina miljöerna inom befintliga naturreservat är bristfällig. Vid 
kommande revideringar av beslut och skötselplaner behövs bra kunskap om bottenbeskaffenhet och 
växtsamhällen för att kunna sätta upp realistiska bevarandemål och skötselåtgärder. Ny kunskap om 
de marina miljöerna kan också ge upphov till nya marint anpassade föreskrifter. Marina naturreser-
vat i Sverige ska bilda ett nätverk av värdefulla miljöer för att långsiktigt bevara biologisk mångfald 
och för att behålla livskraftiga ekosystem. Ett livskraftigt ekosystem med naturlig artsammansätt-
ning är mer motståndskraftigt mot snabba förändringar än ett skadat system (19). Sådana eko- 
system/landskap fungerar som refuger (tillflyktsorter) för arter som försvunnit eller inte har livs- 
kraftiga populationer i skadade/påverkade ekosystem. Från refugerna kan arter sedan sprida sig för 
att återetablera sig i de områden som de tidigare försvunnit ifrån.   

Kostnad/finansiering: Kartläggningen finansieras av den årliga fördelningen av bidrag till länsstyrel-
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sernas arbete med biologisk mångfald, anslaget 34:3. Riktade medel för marint skydds-
arbete uppgår 2007 till 350 000 kr för länet. Framtida finansieringar är osäkra.

Stöd: Enligt Hav i balans samt levande kust och skärgård ska hälften av landets skyddsvärda marina 
miljöer ha ett långsiktigt skydd år 2010 (1). 

Tidsaspekt: Pågår.

67. Sammanställa kunskap om kustens kulturmiljöer samt utreda i vilken utsträckning kust- och 
skärgård omfattas av långsiktigt skydd.
Nytta: Kalmar läns kust- och skärgård är varierad med höga kulturmiljövärden. Kunskapen om 
skärgårdens (öarnas) kulturmiljöer, främst bebyggelsen, är förhållandevis god genom den nyligen 
genomförda Skärgårdsinventeringen och örapporterna (99). Dock saknas en sammanställning och 
analys av kustens kulturmiljövärden. En sådan sammanställning är av betydelse som underlag för 
vidare kunskapsuppbyggnad och inventeringar, för uppföljning av nationellt delmål om långsiktigt 
skydd, för identifiering av värdefulla områden samt för utarbetande av en strategi för långsiktigt 
bevarande av kustens och skärgårdens kulturarv. 

Kostnad/Finansiering: Arbetet uppskattas ta cirka 2 månader och är i nuläget ofinansierat.

Stöd: Enligt de regionala miljömålen knutna till Hav i balans samt levande kust och skärgård ska 
områden i skärgården och längs kusten med höga natur- och kulturvärden identifieras och en strategi 
ska utarbetas för hur kustens och skärgårdens kulturarv inklusive odlingslandskapet ska bevaras och 
brukas (22). Vidare ska, enligt nationella delmål, minst 70% av kust- och skärgårdsområden med 
höga natur- och kulturvärden ha ett långsiktigt skydd år 2010 (1). 

Tidsaspekt: Snarast.

68. Verka för en samordning av skydd för natur- och kulturmiljövärden i naturreservat i kust och 
skärgård.
Nytta: Möjligheten att samordna skydd och förvaltning av natur- och kulturmiljövärden utnyttjas 
sällan trots att det ur ett miljö- och samhällsekonomiskt perspektiv sannolikt finns stora vinster att 
hämta av en sådan samordning (100). Länsstyrelsen i Kalmar har tidigare försökt få finansiering för 
tvärsektoriell kunskapsuppbyggnad för eventuell samordning av skydd i marina reservat och dessa 
ambitioner bör kvarstå. Vidare bör kulturmiljövärden uppmärksammas i beslut och skötselplaner.
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Kostnad/Finansiering: Sker inom det dagliga arbetet.

Stöd: En nyligen genomförd förstudie gjord av Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och  
Statens Maritima Museer lyfter fram denna potential beträffande havsmiljön (100). Enligt 
Regleringsbrevet ska Länsstyrelserna stärka det sektorsövergripande arbetet och samordningen av 
de olika sakområdena för att uppnå effektiva lösningar och bidra till en hållbar utveckling i länen 
(65).

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

69. Verka för inventeringar av kustens och skärgårdens kulturmiljöer både på land och under 
vatten. 
Nytta: Kunskap om kulturmiljön är av grundläggande betydelse för arbete med information, råd-
givning, skydd, och förvaltning. Ett bra kunskapsunderlag är även relevant för måluppfyllelse av 
de regionala miljömålen. Samtidigt finns det stora brister i kunskaps- och planeringsunderlaget 
beträffande kulturmiljön i kust och skärgård avseende exempelvis forn- och kulturlämningar, fyrar, 
lotsplatser och befästningar, och inte minst marina kulturmiljövärden under vatten. Inventeringar 
genomförs främst av andra aktörer såsom kommuner, föreningar, länsmuseet med flera. 

Kostnad/Finansiering: De statliga kulturmiljömedlen kan normalt inte användas för inventeringar, 
varför finansiering får sökas från andra anslag.
Stöd: Inventeringar är viktiga för att kunna identifiera och bevara områden med höga kulturvärden, 
vilket är ett regionalt delmål knutet till Hav i balans samt levande kust och skärgård. Enligt Regle-
ringsbrevet ska aktuellt och samordnat underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska 
miljön i övrigt finnas tillgängligt och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsernas verksamhet inom 
olika sakområden.

Tidsaspekt: Kontinuerligt.

Uthålligt fiske med små bifångster
Enligt de regionala miljömålen knutna till Hav i balans samt levande kust och skärgård ska  
uttaget av fisk, inklusive bifångster av ung fisk, senast år 2008 inte vara större än att det  
möjliggör en storlek och sammansättning på fiskbestånden som ger förutsättningar för att  
ekosystemets grundläggande sammansättning och funktion bibehålls. Bestånden ska ha åter-
byggts till nivåer betydligt över biologiskt säkra gränser. Vidare ska de årliga totala bifångsterna 
av marina däggdjur understiga 1 procent av respektive bestånd senast år 2010 och bifångsterna 
av sjöfåglar och oönskade icke-målarter ska inte ha mer än försumbara negativa effekter på  
populationerna eller ekosystemet (22).

Länsstyrelsen och yrkesfiskarna

70. Främja användningen och stödja utvecklingen av passiva fiskeredskap som är selektiva och 
”sälsäkra”.
Nytta: Inom fisket sker det en viss bifångst av fisk som är ekonomiskt ointressant eller under mi-
nimimåttet (14). Inom definitionen bifångst ryms även oönskad fångst av andra organismer såsom 
fåglar och marina däggdjur som fastnar i fiskeredskapen (16). Den uppskattade bifångsten av gråsäl 
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är betydande och det totala antalet bifångster av gråsäl i det svenska fisket beräknas motsvara 
knappt 7% av det uppskattade beståndet (17). Dock har beståndet fortsatt att öka. Vanliga bifångade 
fågelarter är storskarv, ejder, sillgrissla och alfågel (16). Bifångst anses också vara ett hot mot 
Östersjöns enda val, tumlaren (101). I dagsläget är det främst de småskaliga fiskemetoderna som 
orsakar en stor andel av bifångsterna då dessa framförallt sker i passiva fiskeredskap såsom nät,  
fällor och ryssjor (16). Samtidigt är det även detta fiske som drabbas hårdast av säl- och skarv- 
relaterad fångstförlust och skador på redskap. Därmed är en fortsatt utveckling av så kallade 
sälsäkra fiskeredskap viktigt ur både ett ekonomiskt och djuretiskt perspektiv. Det är även viktigt att 
uppmuntra användning av sälsäkra fiskeredskap. 

Kostnad/Finansiering: Utbetalningar inom sälskadeanslaget var i Kalmar län drygt 1,6 miljoner 
kronor år 2006. Yrkesfiskare som byter ut sina gamla redskap mot ”sälsäkra” pushup-hus kan få upp 
till 80% av kostnaden täckt med bidrag från Viltskadefonden. Inkomstbortfall som ett resultat av 
minskade fångster i ”sälsäkra” redskap kan i framtiden komma att kompenseras av högre inkomster 
i samband med miljömärkning av fiske utan bifångst. 

Stöd: Sverige har ratificerat flera internationella konventioner i vilka vi åtar oss att utveckla kriterier 
för minimerandet av fångst av icke-målarter. Vidare innebär de att försiktighetsprincipen ska tilläm-
pas. Enligt Hav i balans samt levande kust och skärgård ska uttaget av fisk, inklusive bifångster av 
ung fisk, senast år 2008 inte vara större än att det möjliggör en storlek och sammansättning på fisk-
bestånden som ger förutsättningar för att ekosystemets grundläggande sammansättning och funktion 
bibehålls. Bestånden ska ha återbyggts till nivåer betydligt över biologiskt säkra gränser. Vidare ska 
de årliga totala bifångsterna av marina däggdjur understiga 1 procent av respektive bestånd senast 
år 2010 och bifångsterna av sjöfåglar och oönskade icke-målarter ska inte ha mer än försumbara 
negativa effekter på populationerna eller ekosystemet (22).

Tidsaspekt: Kontinuerligt. 

71. Verka för miljömärkning av lokalt fångad fisk. 
Nytta: Allt fler konsumenter vill ha ekologisk eller miljömärkt mat. Det märks tydligt på den ökande 
konsumtionen av KRAV-märkt. I butikerna finns i dag ekologiska produkter i de flesta kategorier, 
men i fiskdisken finns sällan miljömärkta alternativ. Tillsammans med bland annat forskare och 
branschorganisationen Svensk Fisk har KRAV tagit fram regler för fiske (102). För KRAV- 
märkning gäller bland annat att fisket ska bedrivas på bestånd som är långsiktigt hållbara och att 
fisket inte ska påverka reproduktionen negativt på kort eller lång sikt. Redskap och metoder ska 
anpassas så att de inte äventyrar beståndets hållbarhet eller orsakar skada på miljön. Det innebär 
bland annat att den som fiskar ska använda selektiva redskap eller metoder som gör att fångsten 
överstiger minimimått och att bifångsten minimeras. Vidare får fartyget bara fiska på godkända 
bestånd, vilket kontrolleras med en automatisk positionsrapportering. En KRAV-märkt fiskprodukt 
ska kunna spåras hela vägen tillbaka till fångstplatsen. Miljömärkning kan vara ett sätt att stimulera 
det småskaliga kustnära fisket och utvecklingen i skärgården. Detta borde även gynna en ökad lokal 
vidareförädling och försäljning av lokalt fångad fisk.

Kostnad/Finansiering: Stöd till förädlingsverksamhet kan sökas från främst Europeiska Fiske-
fonden (EFF) men även via landsbygdsprogrammet (37). Höjd inkomst i samband med miljömärk-
ning kan komma att kompensera eventuellt inkomstbortfall kopplat till minskade fångster på grund 
av mer selektiva metoder eller användandet av så kallade ”sälsäkra” redskap. 

Stöd: Enligt Hav i balans samt levande kust och skärgård ska uttaget av fisk, inklusive bifångster av 
ung fisk, senast år 2008 inte vara större än att det möjliggör en storlek och sammansättning på fisk-
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bestånden som ger förutsättningar för att ekosystemets grundläggande sammansättning och funk-
tion bibehålls. Bestånden ska ha återbyggts till nivåer betydligt över biologiskt säkra gränser (22). 
Vidare ska kust- och skärgårdslandskapets naturskönhet, naturvärden, kulturmiljövärden, biologiska 
mångfald och variation bibehållas genom ett fortsatt varsamt brukande (1).

Tidsaspekt: Kontinuerligt. 

 

Länsstyrelsen

72. Verka för införandet av ett ansträngningsbegränsat system för fiske i Östersjön.  

73. Verka för ett ökat minimimått på torsk.

74. Verka för införandet av flexibla fiskeförbud och/eller förbud mot vissa fiskemetoder i viktiga 
rekryteringsområden.

Nytta: I Sverige är idag hälften av de tolv viktigaste fiskbestånden utanför säkra biologiska gränser. 
Ett stort problem är att kapaciteten i fiskeflottorna är för stor för den befintliga resursen. Som ett 
resultat har flera bestånd fiskats ned till en nivå där deras potential inte utnyttjas optimalt (14). På 
längre sikt gynnas därför alla aktörer av fiskebegränsningar, som i förlängningen ger en ökad poten-
tial att fånga fisk. Ett generellt problem i dag, om än mindre i Östersjön jämfört med 
Västerhavet, är utkast av oönskad fisk. Ett ansträngningsbegränsat system (även kallat effort- 
baserat) har fördelen att det leder till mindre mängd slängd fisk (14). Vidare gynnar ett sådant  
system den mindre yrkesfiskaren. Även en ökad användning av selektiva redskap minskar bi- 
fångsterna. Fiske med trål har dålig storleksselektivitet, vilket leder till stora bifångster av små  
fiskar men även fångst av de största och ur reproduktionssynpunkt viktigaste fiskarna. Passiva fiske-
metoder såsom nätfiske eller fiske med burar och fällor ger större möjligheter till både storleks- och 
artselektion.  Det östra Östersjöbeståndet av torsk har idag en för låg lekbiomassa jämfört med den 
av ICES beräknade som lägsta acceptabla (9). En förutsättning för att beståndet ska kunna åter-
hämta sig är att fisken måste hinna reproducera sig innan den fiskas upp. För att öka chanserna för 
reproduktion krävs ett större minimimått (minst 42 cm) följt av större maskor i redskapen och mer 
selektiva åtgärder. Även tidsbegränsade fiskeförbud eller förbud för vissa fiskemetoder i geografiskt 
avgränsade områden kan öka den långsiktiga produktionen och därmed fångsten (14). Studier har 
visat att fiskbestånden i sådana områden ökar och att de kan utveckla en naturlig sammansättning 
av storlekar och åldrar. I vissa fall kan positiva effekter av fiskefria områden även spridas till andra 
områden (så kallad spill-over effekt).

Kostnad/finansiering: Sker inom ramen för det dagliga arbetet. Beslutsfattande nivå är regeringen 
och Fiskeriverket. 
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Stöd: Sverige har i enlighet med FNs Havsrättskonvention (UNCLOS) en skyldighet att förvalta 
resursen hållbart. Enligt Hav i balans samt levande kust och skärgård ska uttaget av fisk, inklusive 
bifångster av ung fisk, senast år 2008 inte vara större än att det möjliggör en storlek och samman-
sättning på fiskbestånden som ger förutsättningar för att ekosystemets grundläggande sammansätt-
ning och funktion bibehålls. Bestånden ska ha återbyggts till nivåer betydligt över biologiskt säkra 
gränser (22).

Tidsaspekt: Kontinuerligt. 

75. Verka för ersättning till yrkesfisket för skador på fisk och redskap orsakade av skarv. 
Nytta: Skarven är den fågelart som orsakar mest skador för yrkesfisket. Skarvskador före-
kommer i fiske med passiva redskap och mest utsatt är bottengarnsfisket efter sik och ål där skador-
na stundtals kan vara stora (103). Det finns en betydande osäkerhet om skarvskadornas storlek och 
utbredning men skarvbeståndet i Sverige har ökat avsevärt sedan slutet på 90-talet och i takt med 
beståndstillväxten har även konflikten med fisket, samt antalet bifångade skarvar, ökat. Genom att 
ersätta yrkesfiskarna för skarvskador kan de som drabbas hårt kompenseras. Det är även viktigt är 
det sker en fortsatt redskapsutveckling för att minska skadorna.
Kostnad/finansiering: Sker inom det dagliga arbetet.

Stöd: Länsstyrelsen ska jobba för att skapa förutsättningar för ett livskraftigt småskaligt fiske. Enligt 
Hav i balans samt levande kust och skärgård ska bifångsterna av sjöfåglar och oönskade icke- 
målarter inte ha mer än försumbara negativa effekter på populationerna eller ekosystemet (22).  

Tidsaspekt: Pågår.

76. Öka kompetensutbytet mellan yrkesfiskare och forskare.
Nytta: Yrkesfiskarna kan ses som förvaltare av havets naturresurser. Lantbrukarna, vilka är 
motsvarigheten på land, erbjuds många tillfällen till utbildning och rådgivning genom exempelvis 
program som Greppa näringen. Däremot är utbudet för yrkesfiskarna mycket begränsat. Genom att 
öka kompetensutbytet mellan lokala fiskare och forskare får yrkesfiskarna möjligheten att lära sig 
mer om marinbiologi och ekologi och forskarna får del av yrkesfiskarnas stora kännedom om lokala 
förhållanden. Målsättningen är att stärka dialogen mellan yrkesfiskare, forskare och beslutsfattare 
och på så vis öka möjligheterna att tillsammans definiera problemen och resonera kring tänkbara 
lösningar. 

Kostnad/Finansiering: Medel för utbildningsinsatser kan sökas inom Landsbygdsprogrammet (37).

Stöd: Ett större kunskapsutbyte och större förtroende mellan olika aktörer är viktigt för ett långsik-
tigt hållbart fiske (14).

Tidsaspekt: Bör genomföras med start 2008.



50

Övergödning
Aktör     Åtgärdsförslag
Enskilda individer   1. Inspektion enskilda avlopp
Enskilda individer   2. Använd fosfatfria tvätt- och diskmedel
Enskilda individer   3. Töm latrintanken på avsedd plats
Enskilda individer   4. Var återhållsam med gödsel i trädgården
Enskilda individer   5. Engagera dig i den nya vattenförvaltningen
Lantbrukare    6. Ta del av rådgivning inom ”Greppa näringen”
Lantbrukare    7. Använd fånggrödor
Lantbrukare    8. Anlägg skyddszoner längs vattendrag och sjöar
Lantbrukare    9. Anlägg fler våtmarker
Lantbrukare    10. Optimera gödslingen
Lantbrukare    11. Inför reglerbar dränering
Lantbrukare    12. Driv eller delta i studiecirkel angående minskat  
     näringsläckage
Skogsbrukare    13. Använd avrinningsområdet som planeringsenhet för   
     ”Gröna skogsbruksplaner”
Skogsbrukare     14. Bevara eller återskapa skyddszoner längs vatten- 
     miljöer
Kommuner    15. Intensifiera kontroller av enskilda avlopp
Kommuner    16. Se över möjligheterna att ansluta fler till  
     kommunala VA-anläggningar eller gemensamhetslösningar
Kommuner    17. Anpassa policy för enskilda avlopp så att de överens  
     stämmer med de nya råden
Kommuner    18. Informera allmänheten om kretsloppsanpassade    
     lösningar för enskilda avlopp och organisera möjlig- 
     heter för kretsloppsanpassning
Kommuner    19. Informera boende med enskilda avlopp om fosfat  
     fria tvätt- och diskmedel
Kommuner    20. Ställ krav på vattenkvalitetsvårdande insatser på   
     kommunal mark
Kommuner    21. Verka aktivt för fler våtmarker
Kommuner    22. Anlägg fler produktionsvåtmarker och Salixodlingar   
     för rening av punktutsläpp
Kommuner    23. Ordna miljöstationer vid småbåtshamnar
Kommuner    24. Uppmuntra bildandet av vattendragsgrupper/kustmiljö-  
     grupper
Kommuner    25. Verka för att införliva fler aktörer i recipient- 
     kontrollprogrammen
Regionförbundet   26. Genomför en utbildningsdag för entreprenörer av   
     enskilda avlopp
Länsstyrelsen    27. Genomför kartläggning och påverkansanalys av    
     länets vatten 
Länsstyrelsen    28. Verka för en utbildningsdag för entreprenörer av   
     enskilda avlopp
Länsstyrelsen    29. Gör en konsekvensanalys avseende införandet av   
     70% kväverening
Länsstyrelsen    30. Verka för en utökning av ”Greppa näringen” i de   
     områden som göder havet mest
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Länsstyrelsen    31. Verka för en områdesprioritering av fånggrödor och   
     skyddszoner
Länsstyrelsen    32. Ta fram regionalt planeringsunderlag och överblickande  
     kartmaterial för anläggning av våtmarker där de gör störst   
     nytta
Länsstyrelsen    33. Verka aktivt för anläggning/restaurering av våtmarker   
     där de gör störst nytta
Länsstyrelsen     34. Utöva ett aktivt miljöskyddsarbete avseende gödande   
     ämnen via prövning och tillsyn
Länsstyrelsen    35. Bedriv ett utåtriktat informativt arbete
Länsstyrelsen    36. Verka för att införliva fler aktörer i recipientkontroll- 
     programmen
Länsstyrelsen    37. Verka för minskade utsläpp av kväve till luft

Farliga ämnen
Aktör     Åtgärdsförslag
Enskilda individer   38. Spola inte ner överblivna kemikalier, lösningsmedel   
     eller läkemedel i avloppet
Enskilda individer   39. Undvik biltvätt på gatan
Enskilda individer   40. Köp miljömärkta hushållsprodukter
Enskilda individer   41. Ogräsbekämpa utan kemikalier
Enskilda individer   42. Använd alkylatbensin i din tvåtakts båtmotor, i    
     gräsklipparen och i snöslungan
Enskilda individer   43. Använd mjällschampoo som inte innehåller  
     zinkpyrition
Enskilda individer   44. Undvik hygienartiklar som innehåller ämnet  
     triclosan
Lantbrukare    45. Använd bekämpningsmedel på ett säkert sätt
Lantbrukare    46. Övergå till ekologiska produktionsformer
Kommuner    47. Ta fram en dagvattenpolicy
Kommuner    48. Informera båtägare om nyttan med miljövänliga    
     båtbottenfärger samt nyttan/tillgängligheten av alkylat- 
     bensin 
Kommuner    49. Sprid information till hushållen för att minska före  
     komst av gifter och läkemedelsrester i avloppsvattnet
Kommuner och Länsstyrelsen 50. Verka för säkrare oljetransporter
Länsstyrelsen    51. Inventera hanteringen av kemikalier
Länsstyrelsen    52. Utöva ett aktivt miljöskyddsarbete via prövning och   
     tillsyn

Skydd av arter och miljöer
Aktör     Åtgärdsförslag
Enskilda individer   53. Genomför praktiska vårdåtgärder och tillvarata  
     kulturmiljö- och naturvärden i den dagliga förvaltningen
Kommuner    54. Åtgärda vandringshinder samt återskapa öppna  
     vattenspeglar i viktiga rekryteringsområden
Kommuner    55. Återskapa kustnära våtmarker
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Kommuner    56. Ha viktiga lek- och uppväxtområde i åtanke vid  
     planering av hamnar, punktutsläpp och båttrafik
Kommuner    57. Inkorporera vattenfrågor i översiktsplaneringen
Kommuner    58. Säkerställ kulturmiljövärden genom områdesbestäm-  
     melser och detaljplaner
Kommuner och Länsstyrelsen 59. Bilda kulturreservat i kust och skärgård
Kommuner och Länsstyrelsen 60. Organisera rådgivning ock kurser för fastighetsägare   
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