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Förord  
År 1999 beslutade Sveriges riksdag om 15 nationella miljökvalitetsmål och 69 delmål. 
Delmålen fastställdes 2001 och 2002. I Jönköpings län arbetades det med 13 
miljökvalitetsmål och 65 delmål fram till november 2006. Ett 16:e nationellt 
miljökvalitetsmål tillkom under år 2005. Därefter reviderades de regionala miljömålen i 
november 2006 och Jönköpings län berörs nu av 14 miljökvalitetsmål och 70 delmål.  
 
Denna rapport redovisar en uppföljning av de regionala delmålen som vi hade före 
revideringen i november 2006. Uppföljningen och Riksdagens beslut om nya nationella 
mål har varit utgångpunkt när revideringen gjordes. 
 
Bedömningen av måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålen för Jönköpings län är densamma 
som den nationella. Däremot har flera av delmålen för Jönköpings län fått en annan 
bedömning än den nationella på grund av de regionala förutsättningarna. Till exempel gäller 
det utsläppen av fosfor och kväve som har minskat mer i Jönköpings län än vad de gjort 
nationellt. Ett flertal åtgärder har genomförts för att minska transporten av fosfor och 
kväve. Till exempel har det arbetats med rådgivning till lantbrukare och det har skett en 
förbättring av reningen i reningsverk. Ett mål som går sämre för Jönköpings län än vad det 
gör nationellt är Bara naturlig försurning. Försurningen är ett av de mest betydande 
miljöproblemen i länet. Nedfallet av försurande ämnen har minskat och kalkning 
genomförs på ett stort antal platser i länet. Men trots detta kommer det att ta tid innan 
målet uppnås eftersom det tar lång tid för naturen att återhämta sig. 
 
Att försöka nå miljömålen för Jönköpings län är en uppgift för alla aktörer i länet - likväl 
för privatpersoner som för företag och politiker. Tillsammans kan vi arbeta för att uppnå 
ett ekologiskt hållbart samhälle. 
 
 
 
 
 

 
 
Bo Landholm 
Länsråd, Länsstyrelsen i Jönköpings län
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Sammanfattning 
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. 15 av 
miljökvalitetsmålen antogs i april 1999 och det 16:e, ”Ett rikt växt och djurliv”, antogs i 
november 2005. I november 2006 antogs nya, reviderade miljömål för Jönköpings län. 
Revideringen innehåller det senast antagna miljökvalitetsmålet och dess delmål. Denna 
rapport redovisar en bedömning av de gamla miljökvalitetsmålen, det vill säga för 13 
miljökvalitetsmål och 65 delmål för Jönköpings län. 
 
Vid uppföljningen av målen har en bedömning gjorts med avseende på om målen kommer 
att nås inom utsatt tid. Bedömningen baseras på ”smileygubbar” där ”grön gubbe” innebär 
att målet kommer att nås inom utsatt tid, ”gul gubbe” innebär att det är möjligt att nå målet 
inom utsatt tid om ytterligare åtgärder genomförs samt ”röd gubbe” som innebär att målet 
inte kommer att nås. Två av gubbarna är fyrkantiga vilket innebär att målåret är passerat: 
”grön, fyrkantig gubbe” innebär att målet uppfylldes inom utsatt tid och ”röd, fyrkantig 
gubbe” innebär att målet inte uppfylldes inom utsatt tid. Totalt har 7 miljökvalitetsmål 
bedömts med ”gul gubbe” och 6 med ”röd gubbe”. 26 delmål har bedömts med ”grön 
gubbe”, 13 delmål med ”gul gubbe” och 26 delmål med ”röd gubbe”. Bedömningen av 
miljökvalitetsmålet är inte lika med summan av delmålen utan många andra faktorer är 
avgörande för uppfyllelsen av hela miljökvalitetsmålet. Följaktligen kan ett miljökvalitetsmål 
få bedömningen ”gul gubbe” fastän samtliga delmål har fått bedömningen ”grön gubbe”.  
Tabell 1 redovisar bedömningen av samtliga miljökvalitetsmål och delmål. 
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Når vi 
miljökvalitets
målet? 

Miljökvalitets mål  Delmål 1 Delmål 2 Delmål 3 Delmål 4 Delmål 5 Delmål 6 Delmål 7 Delmål 8 Delmål 9 Delmål 10 Delmål 11 

 

Begränsad 
klimatpåverkan            

 

Frisk luft  

          

 

Bara naturlig 
försurning    

      

 

Giftfri miljö 
         

 

Skyddande 
ozonskikt  

          

 

Säker strålmiljö 

           

 

Ingen 
övergödning            

 

Levande sjöar 
och vattendrag        

 

Grundvatten av 
god kvalitet   

        

 

Myllrande 
våtmarker           

 

Levande skogar 
          

 

Ett rikt 
odlingslandskap   

      

 

God bebyggd 
miljö        

  

Tabell 1. Smileybedömning av de 65 delmål och de 13 miljökvalitetsmål som gällde i Jönköpings län innan revideringen av 
miljömålen 2006-11-21. 
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Inledning 

Syfte 
Sveriges riksdag har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål med tillhörande delmål. 15 av 
miljökvalitetsmålen antogs i april 1999 och det 16:e, ”Ett rikt växt och djurliv”, antogs i 
november 2005. I november 2006 antogs nya, reviderade miljömål för Jönköpings län. 
Revideringen innehåller det senast antagna miljökvalitetsmålet och dess delmål.  
 
Syftet med denna rapport är att följa upp de gamla miljökvalitetsmålen och delmålen för 
Jönköpings län, 13 miljökvalitetsmål och 65 delmål. Uppföljningen ger en vägledningen i 
hur det går med arbetet att nå målen. 

Kommer målen nås? 
I rapporten görs en bedömning av om miljökvalitetsmålen och delmålen kommer att nås: 
 

De nuvarande förhållandena är, om de säkerställs och fattade beslut 
genomförs i väsentliga delar, tillräckliga för att miljökvalitetsmålet/delmålet 
ska kunna nås inom den utsatta tidsramen. 
 

 
Miljökvalitetsmålet/delmålet är möjligt att nå i tillräcklig grad/utsträckning 
inom tidsramen men ytterligare förändringar/åtgärder krävs. 
 
 
 
Miljökvalitetsmålet/delmålet är mycket svårt att nå i tillräcklig 
grad/utsträckning inom den utsatta tidsramen. 
 
 
 
Målåret är passerat och målet är uppfyllt. 
 
 
 

 
 Målåret är passerat och målet är inte uppfyllt. 
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Länsstyrelsen har arbetat med att ta fram fyra åtgärdsprogram som behandlar 
miljökvalitetsmålen som berör Jönköpings län: 
 
År 2002: ”Luften och hälsans år”: Frisk luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker 

strålmiljö och delmål 3 och 4 under Bara naturlig försurning (Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, meddelande 2003:39).  

 
År 2003: ”Djurens och växternas år”: Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt 

odlingslandskap och delmål 2 och 5 under Bara naturlig försurning 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2004:46).  

 
År 2004: ”Året för vattnets bästa” för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, 

Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och delmål 1 
under Bara naturlig försurning (Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 
2005:55).  

 
År 2007: ”Den byggda miljöns och klimatets år”: God bebyggd miljö och Begränsad 

klimatpåverkan (Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2007:XX. 
Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd 
miljö).  

 
Det 16:e miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv antogs några år efter de andra och 
omfattas inte av något åtgärdsprogram.  
 
De fyra åtgärdsprogrammen innehåller åtgärder som bidrar till att miljökvalitetsmålen kan 
uppnås. Åtgärder kan exempelvis vara satsningar på information och rådgivning, 
inventeringar av avlopp och att fortsätta att skydda skog bland annat genom bildandet av 
naturreservat. Programmen varar under en fyraårsperiod och ska därefter revideras.  
 
Två gånger per år uppdateras miljömålsportalen (www.miljomal.nu) med senaste data för 
ett antal indikatorer. Indikatorerna kan ses som ett hjälpmedel som förmedlar information 
om miljöutvecklingen och ger hjälp i uppföljning och utvärdering.  
 
Även om bedömningen av delmålen inte får ”grön gubbe” innebär det inte att allt arbete 
som lagts ner på natur- och miljövårdsarbete inte haft, eller kommer att få, någon effekt. 
Tvärtom har åtgärderna varit positiva för miljön.  
 
Den 21 november 2006 tog Länsstyrelsens styrelse ett beslut om att revidera länets 
miljömål. De flesta förändringarna av målen är små och utgångspunkten är att riksdagen 
har reviderat de nationella målen år 2005. Den största förändringen är tillägget av ett nytt 
miljökvalitetsmål med tre delmål: ”Ett rikt växt och djurliv”. Arbetet med den här 
rapporten har varit ett underlag vid revideringen av målen. I de fall målen ändrats anges det 
under berört mål i denna rapport.  
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Begränsad klimatpåverkan 

Nationellt mål 
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i 
enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 
innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig.  
Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, 
livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har 
tillsammans med andra länder ett ansvar för att detta 
globala mål kan uppnås.  

 
Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv att: 
a. Halten växthusgaser ska stabiliseras på en halt lägre än 550 ppm (parts per million) i 
atmosfären. 
b. År 2050 ska utsläppen vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter* per år och invånare, 
för att därefter minska ytterligare.  
 
Vid revidering november 2006 skärptes punkt b så att utsläppen ska vara högst 4 ton per år 
2050. Ett mål på medellång sikt infördes med innebörden att utsläppen ska vara 25 % lägre 
år 2020 än år 1990. 

Når vi det regionala delmålet? 
Delmål 1. Utsläppen av växthusgaser ska som ett medelvärde för perioden 2008-2012 
vara minst 10 % lägre än utsläppen år 1990. 

Växthusgaser består av koldioxid (CO2), dikväveoxid (N2O), metan (CH4) och 
fluorerade gaser (HFC, FC och SF6). Koldioxid står för den dominerande 
delen av utsläppen (ca 80 %) och kommer från användningen av fossila 
bränslen. Dikväveoxid står för ca 11 % av de totala utsläppen och kommer 
från jordbruk, avfall och industriprocesser. Jordbruk och avfallsdeponier 

bidrar med utsläppen av metan (8 %). 1 % av utsläppen kommer från industrierna i form 
av fluorerade gaser. 
 
Utsläpp av växthusgaser bidrar till att den naturliga växthuseffekten förstärks och att 
jordens klimat blir varmare och fuktigare. Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) kan 
temperaturen på jorden komma att öka med 6° under de kommande 100 åren. 
Kyotoprotokollet är ett steg i att försöka förhindra denna utveckling och minska utsläppen 
av växthusgaser. Enligt protokollet, som trädde i kraft våren 2005, ska länderna inom EU 
                                                 
* Koldioxidekvivalent: mått på mängd växthusgaser, där bidraget från varje enskild gas har räknats om till den mängd 
koldioxid som har samma inverkan på klimatet. 
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gemensamt minska utsläppen av växthusgaser med 8 % fram till 2010 jämfört med 1990-
års nivå. Utsläppsutvecklingen inom EU innebär att unionen kan vara på väg att klara sina 
miljömål enligt Kyotoprotokollet till år 2010 - förutsatt att beslutade och planerade åtgärder 
verkligen ger minskade utsläpp. Utsläppens utveckling inom enskilda länder är avgörande 
för om målet ska kunna nås. Men den ökande energiförbrukningen och utvecklingen inom 
transportsektorn anses kunna utgöra hinder för att uppnå målet. Det krävs 
energieffektiviseringar och en ökad andel förnybara energikällor samt en minskning av 
utsläpp från transporter. Mellan 1990 och 2002 ökade utsläppen från transporter med 22 % 
inom de länder som var med i EU innan 2004. (www.naturvardsverket.se) 
 
För att följa upp delmålet för Jönköpings län redovisas utsläpp av CO2, som är den 
viktigaste växthusgasen. För övriga växthusgaser finns ännu inga data på länsnivå. 
Nationellt har utsläppen av metan och dikväveoxid minskat, medan utsläppen av de 
fluorerade gaserna ökat. Det finns inga kända stora utsläppskällor i länet av de fluorerade 
gaserna. År 1990 var de totala utsläppen av CO2 i Jönköpings län 4239 kg per person och 
år. För att nå delmålet att utsläppen för perioden 2008-2012 ska vara 10 % lägre än 1990-
års nivå krävs det att utsläppen ska vara max 3815 kg CO2 per person och år. I figur 1 
redovisas utsläppen av CO2 uppdelat på följande sektorer: energi, service, industri, hushåll 
och transporter. Data finns för vart femte år från 1990-2000 och därefter för varje år fram 
till och med 2004. (www.scb.se) 

Koldioxidutsläpp per person och år i Jönköpings län
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Figur 1. Koldioxidutsläpp per person och år uppdelat i energi, service, industri, hushåll och transporter. Den röda linjen 
visar målnivån på 3815 kg CO2 per person och år. (Data från SCB) 
 
År 2004 hade de totala utsläppen av CO2 minskat med nästan 11 % jämfört med 1990-års 
nivå och som det ser ut nu är delmålet är uppnått. Transporter, som står för den 
dominerande delen av CO2-utsläppen, har ökat med 14 % jämfört med 1990-års nivå. 
Detta kompenseras av att utsläppen från energi, service, industri och hushåll har minskat 
med ca 40 % under samma period. Ökningen inom transportsektorn beror på att 
transportarbetet ökar och de tunga godstransporterna står för en stor del av ökningen. Med 
den stora uppmärksamhet som klimatfrågan fått den senaste tiden är chansen större att den 
positiva trenden kommer att fortsätta och att målet uppnås genom att hushåll och 
näringsliv fortsätter att byta bort fossila bränslen för uppvärmning och transporter. 
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Frisk luft 

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

 
 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv: 
a. Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för 
skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. 
Riktvärdena sätts med hänsyn till personer med överkänslighet och astma. 

Når vi de regionala delmålen? 
Vid revidering i november 2006 tillkom två nya delmål som behandlar partiklar respektive 
benso(a)pyren. 
 
Delmål 1. Halten 5 μg/m3 för svaveldioxid som årsmedelvärde ska inte överskridas 
någonstans i länet år 2005. 

Svaveldioxidutsläpp (SO2) uppkommer till största delen genom förbränning 
av svavelhaltiga bränslen som kol och eldningsolja. Höga halter av SO2 utgör 
en fara för människors hälsa och kan orsaka eller bidra till hjärt- och 
kärlsjukdomar, cancer, allergier, astma och lungsjukdomar. SO2 bidrar även 
till att stål rostar sönder i högre takt än normalt, till skador på kulturföremål 

samt till försurning av mark och vatten. Genom rökgasrening vid förbränningsanläggningar 
och industrier, genom användning av lågsvavlig olja och genom övergång till andra 
energikällor än olja och kol har utsläppen av SO2 minskat.  
 
Figur 2 visar att halterna av SO2 har minskat kraftigt i tätorter i länet mellan 1986 och 2000. 
Sedan 1991/1992 har halten av SO2 inte överskridit delmålets gränsvärde på 5 μg/m3 och 
år och målet är uppnått. (www.ivl.se, www.scb.se) 
 
Vid revidering i november 2006 utgick målet eftersom det är uppnått och behov av skärpt 
mål inte finns. 
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Figur 2. Halten SO2 i Jönköping, Värnamo och Eksjö. Medelvärde för vinterhalvår i urban bakgrund. Enligt delmålet ska 
halten av SO2 inte överskrida 5 μg/m3 som årsmedelvärde. (Data från IVL och SCB) 
 
Delmål 2. Halterna 20 mikrogram/kubikmeter som årsmedelvärde och 100 
mikrogram/kubikmeter som timmedelvärde för kvävedioxid ska inte överskridas 
någonstans i länet år 2010. 

Kvävedioxid (NO2) bildas vid förbränning. Den största utsläppskällan är 
vägtrafiken och framförallt tunga fordon. Även sjöfart, arbetsmaskiner och 
energiproduktion ger ett betydande bidrag av NO2. I urbana miljöer är 
halterna av NO2 högre än på landsbygden på grund av tätare trafik. De halter 
av NO2 som finns i svenska tätorter kan förvärra för dem som har astma eller 

lungproblem. I naturen orsakar nedfallet av kväve försurning och övergödning. NO2 är 
även en nyckelfaktor för bildning av marknära ozon. På 1990-talet blev det obligatoriskt 
med katalytisk avgasrening på bilar vilket minskade trafikens utsläpp avsevärt. En nackdel 
är dock att trafiken ökar.   
 
Från 1986 till 2004 har halterna av NO2 minskat med nästan 50 % som ett årsmedelvärde 
för Jönköping, Värnamo och Eksjö (figur 3). Halterna är medelvärden under vinterhalvåret 
i urbana bakgrundsmiljöer, dvs mätningarna har gjorts i tätorter men inte vid de mest 
trafikerade platserna i tätorterna. (www.ivl.se) Målet är uppnått vad gäller bakgrundsmiljöer. 
De blå staplarna i figur 3 (år 2004-2006) redovisar mätvärden från urban miljö vid en gata 
med hög trafikintensitet i Jönköping (Kungsgatan). Under 2004 och 2005 var halterna av 
NO2 strax under 20 μg/m3 men under perioden 1/1-31/8 2006 var medelvärdet strax över 
27 μg/m3. Det innebär att delmålet troligen inte nås vid denna typ av miljö eftersom 
trafiken inte förväntas minska. (Oldén, L. Jönköpings kommun 2006, muntl.) 
 
Vissa tidpunkter på dygnet är trafikintensiteten hög på vissa platser i våra tätorter och 
timmedelvärdet 100 μg/m3 kan då överskridas. På Kungsgatan i Jönköping noterades detta 
inte vid något tillfälle under 2004. År 2005 överskreds det vid 6 tillfällen och fram till 31/8 
2006 vid 21 tillfällen. Bedömningen är att delmålet avseende timmedelvärdet troligen inte 
nås till år 2010. (Oldén, L. Jönköpings kommun 2006, muntl.) 
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Vid revidering i november 2006 ändrades målformuleringen för att förenkla uppföljningen, 
men ambitionsnivån är densamma. 
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Figur 3. Årsmedelvärdet av NO2 för bakgrundsmiljöer i Jönköping, Värnamo och Eksjö. Blå stapel visar halterna i urban 
miljö vid en starkt trafikerad gata i Jönköping. Stapeln för 2006 redovisar enbart data från 1/1 till 31/8. (Data från IVL 
och Jönköpings kommun)  
 
Delmål 3. Halten marknära ozon ska inte överskrida 120 mikrogram/kubikmeter 
som åttatimmarsmedelvärde år 2010. 

Marknära ozon är en sekundär luftförorening som, under solljusets 
inverkan, bildas genom kemiska reaktioner mellan kväveoxider (NOx) och 
flyktiga organiska kolväteföreningar (VOC). Det marknära ozonet sprids med 
vindarna och en stor del av det marknära ozonet i Sverige har sitt ursprung i 
Europa. Halterna är lägre i tätorter än ute på landsbygden. Detta förklaras av 

att kväveoxid från bilavgaser binder upp syre och omvandlar ozon till syrgas. Efter en tid 
omvandlas kväveoxid till kvävedioxid och höga ozonhalter kan därmed uppkomma. 
Halterna av ozon fluktuerar både under dygnet och under året. De högsta halterna 
förekommer under mars-april och under de timmar på dygnet då solen lyser. Halterna av 
ozon beror följaktligen av vädret. En kall och regning sommar är ozonhalterna lägre än en 
varm och solig sommar.  
 
Det är svårt att få fram data till detta delmål eftersom det baseras på ett 
åttatimmarsmedelvärde. Möjligheterna med uppföljning ökar från och med januari 2007 då 
en mätstation kommer att finnas i Asa. Asa ligger 5 km utanför Jönköpings länsgräns, i 
Kronobergs län. Stationen kommer att vara representativ för situationen i Jönköpings län 
eftersom den ligger nära länet och förhållandena är desamma. Enligt generationsmålet ska 
halten marknära ozon inte överskrida 50 μg/m3 under sommarhalvåret. Figur 4 visar 
värden från fem mätstationer i Jönköpings län. Ingen av stationerna har mätvärden under 
50 μg/m3. (www.ivl.se) 
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Marknära ozon under sommarhalvåret (april-oktober)
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Figur 4. Halter av marknära ozon från fem mätstationer i Jönköpings län. Ingen av stationerna har mätvärden som 
understiger riktvärdet på 50μg/m3. (Data från Länsstyrelsen och luftvårdsförbundet, datavärd: www.ivl.se) 
 
Delmål 4. År 2010 ska utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC), exklusive 
metan, i Jönköpings län ha minskat till mindre än 9000 ton. 

Flyktiga organiska ämnen (VOC) är den samlade benämningen för ett stort 
antal gasformiga kolväteföreningar. De bildas vid ofullständig förbränning 
och genom avdunstning från lösningsmedel och bensin. Trafiken och 
småskalig vedeldning står för en betydande del av utsläppen. Många av dessa 
ämnen, exempelvis bensen, är skadliga för människors hälsa. VOC bidrar 

även till bildning av marknära ozon.  
 
Utsläppen av VOC är svåra att beräkna och därför ofullständigt kartlagda, men de 
sammanställningar som gjorts nationellt och i länet tyder på att utsläppen har minskat med 
40 % mellan 1990 och 2001 i Jönköpings län (figur 5). En orsak till minskningen av VOC 
är katalysatorerna på bilarna. Minskningen dämpas dock av att trafiken ökar. Utsläppen 
från industrin har minskat kraftigt men har visat ett trendbrott med ökade utsläpp de 
senaste åren. Utsläppen från småskalig vedeldning har minskat allt eftersom gamla och 
dåliga vedpannor byts ut. Det är troligt att delmålet klaras, men det kräver att utsläppen av 
VOC fortsätter att minska till år 2010 genom att fler hushåll övergår från småskalig 
vedeldning i gamla pannor till modernare pannor med ackumulatortank eller andra 
alternativ som till exempel fjärrvärme. Trenden med ökade utsläpp från industrin behöver 
också uppmärksammas i tillståndsprövningen. Vidare bör hushållens användning av 
lösningsmedel som innehåller VOC minska, vilket mest handlar om oljebaserade färger. 
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Figur 5. Utsläpp av flyktiga organiska kolväten i Jönköpings län. Utsläppen har minskat med nästan 40 % mellan åren 
1994 och 2002 (Meddelande nr 2003:39, Länsstyrelsen i Jönköpings län). 
 
Delmål 5. År 2010 ska högst 5 % av befolkningen i länet uppleva störning och 
olägenhet av luktande utsläpp. 

Målet är ett regionalt mål som inte motsvaras av ett nationellt mål. Målet 
finns för att besvären med vedeldningsrök är större i länet än genomsnittligt i 
landet och för att det finns problem med lukt från industrier. Uppföljning har 
hittills skett genom den nationella miljöhälsoenkäten år 1999 och den 

nationella barnmiljöhälsoenkäten år 2003. Enkätresultaten går inte att översätta direkt till 
uppföljning av delmålets formulering, men de ger ändå tillräckligt underlag för 
bedömningen att delmålet med pågående åtgärder bör kunna uppnås till år 2010 på 
länsnivån. Lokalt kan problemen vara större.  
 
Vid bedömning av måluppfyllelsen ska personer som upplever störning och olägenhet mer 
än 2 % av tiden under ett år inräknas, vilket motsvarar ca 3,5 timmar per vecka. De 
svarsalternativ som ligger närmast i enkäterna är ”minst 1 gång per vecka” 
(miljöhälsoenkäten) och ”flera gånger per vecka” (barnmiljöhälsoenkäten). I 
barnmiljöhälsoenkäten ingick tre åldersgrupper, men frågorna om besvär från luktande 
utsläpp gick endast till tolvåringar.  
 
År 1999 översteg besvären från vedeldning och bilavgaser helt klart målnivån (figur 6). 
Utsläppssituationen har därefter förbättrats med bättre teknik för fordon och vedeldning 
och den utvecklingen fortsätter. Frågorna i de två enkäterna har inte varit exakt likadana, 
men man kan dra slutsatsen att delmålet var uppnått bland tolvåringar år 2003 eftersom 
inte fler än 2 % var besvärade flera gånger per vecka. De som ”mer sällan” besväras av 
luktande utsläpp är betydligt fler, 15 % av tolvåringarna. År 2007 kommer en ny enkät att 
genomföras bland vuxna och därmed kommer vi att få data som är mer jämförbara med 
enkäten från år 1999. 
 

 



UPPFÖLJNING AV MILJÖMÅLEN I JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 17

Besvär av luktande utsläpp minst 1 gång per vecka (år 1999, 
vuxna)
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Figur 6. Andel vuxna som besväras av luktande utsläpp. Målnivån är satt till att max 5 % av befolkningen ska uppleva 
störning och olägenhet av luktande utsläpp. 
 
För barnmiljöhälsoenkäten (2003) gjordes en förtätning i Jönköpings län så att resultatet 
kan redovisas på kommunnivå. På mer lokal nivå kan besvären vara stora utan att det 
framgår. Lukt från industri besväras flest av i Vaggeryd, knappt 4 % av tolvåringarna. 
Endast från tre kommuner förekommer enkätsvar med besvär från industri flera gånger per 
vecka och det gäller Mullsjö, Nässjö och Värnamo med mellan 0,5 och 0,7 % av svaren. 
Besvären från vedeldningsrök är störst i Aneby, Nässjö, Värnamo, Sävsjö och Vetlanda där 
mellan 7 och 9 % besväras någon gång. Störst andel som besväras av avgaser från trafik är 
det i Aneby, Gislaved, Jönköping, Värnamo och Tranås kommuner där nästan var tionde 
tolvåring besväras någon gång. Lukter från djurstallar besväras flest av i Vetlanda, 9 % av 
tolvåringarna, varav 1 % flera gånger per vecka. 
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Bara naturlig försurning 

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

 
 
 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv:  
a. Depositionen av försurande ämnen överskrider inte den kritiska belastningen för mark 
och vatten. 
b. Onaturlig försurning av marken motverkas så att den naturgivna produktionsförmågan, 
arkeologiska föremål och den biologiska mångfalden bevaras. 
c. Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten motverkas genom att 
skogsbruket anpassas till växtplatsens försurningskänslighet. 

Når vi de regionala delmålen? 
Delmål 1. År 2010 ska  

• Högst 2 % av arealen sjöar per huvudavrinningsområde vara försurade på 
grund av mänsklig påverkan. I målet inräknas sjöar större än 1 hektar (de 
stora länsgemensamma sjöarna Vättern, Bolmen och Sommen ej inräknade).  

• Högst 10 % av antalet sjöar i länet vara försurade på grund av mänsklig 
påverkan. I målet inräknas sjöar större än 1 hektar. 

Försurning är ett av Jönköpings läns största miljöproblem. I sjöar som är 
kraftig försurade dör känsliga djur och växter. Försurningen orsakas av 
nedfall av svavel och kväve. Det är länets västra och södra delar som är värst 
drabbade. Här är nedfallet av försurande ämnen som störst samtidigt som 
markerna är magra vilket ger låg motståndskraft mot försurning. För att 

minska försurningen i länet kalkas ca 30 % (540 st) av länets sjöar. Kalkning löser inte 
problemet med försurning utan är en tillfällig åtgärd för att förhindra att djur och växter 
dör. 

Av länets 1 900 sjöar var ca 56 % försurade vid undersökningar 2000/2001. Merparten av 
de försurade sjöarna kalkas. Räknar man bort de sjöar som kalkas återstod 14 % av länets 
sjöar som fortfarande var försurade. Vid den senaste länstäckande undersökningen 2005 
var 13 % av de icke kalkade sjöarna försurade (med ett nytt sätt att beräkna försurning, det 
s k MAGIC-biblioteket). Utsläppen av svavel och kväve har minskat kraftigt under de 
senaste 20 åren. Sjöarnas surhet har minskat (figur 7) men inte lika mycket eftersom 
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återhämtningsprocessen är långsam. Prognosen fram till 2015 är att en lika stor andel sjöar 
kommer att vara försurade men att färre sjöar kommer att vara i den mest försurade 
klassen. Det är därför inte troligt att det regionala miljömålet kommer att nås till 2010. 
Återhämtningen efter många år av för högt nedfall av försurande luftföroreningar har 
påbörjats men går allt för långsamt. 

Surhet (pH) per klass i % av 
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Figur 7. Andelen av antalet sjöar klassade i fem klasser enligt Bedömningsgrunder för miljökvalitet, Naturvårdsverket 
rapport 4913, efter pH-värde. Klass 1 = nära neutralt, klass 2 = svagt surt, 3 = måttligt surt, 4 = surt och 5 = mycket 
surt. Observera att surhet inte är samma sak som grad av försurning då vissa sjöar naturligt kan vara sura. Det saknas 
underlag för att klassa graden av försurning för de äldre undersökningarna. Data från riksinventeringar genomförda i 
Jönköpings län. 
 
Delmål 2. Före år 2010 ska trenden mot ökad försurning av skogsmarken vara 
bruten i områden som försurats av människan och en återhämtning ska ha 
påbörjats. 

Skogsmarken i Jönköpings län har under 1900-talet försurats av 
luftföroreningar. Ett intensivt skogsbruk har också lokalt påskyndat 
markförsurningen. Eftersom markförsurningen medför en utarmning av 
markens förråd av mineralnäringsämnen (kalcium och magnesium) utgör den 
på längre sikt ett hot mot skogens virkesproduktion. Markförsurning leder till 

att det vatten som lämnar skogsmarken blir surare och risken ökar för att stora mängder av 
aluminium läcker ut i vattenmiljöer, vilket kan skada vattenlevande organismer. 
 
Jönköpings län är mycket kraftigt påverkat av försurning, främst i länets sydvästra delar. 
Detta beror på ett tidigare högt nedfall av försurande ämnen och stora inslag av magra 
marker med naturlig låg motståndskraft mot försurning. Länets nordöstra delar är mindre 
försurade främst beroende på inslag av kalkhaltiga moräner med en naturlig högre 
motståndskraft mot försurning. Idag är ca 20 % av skogsmarken i länet i de högsta 
surhetsklasserna (klass 4 och 5) det vill säga hög eller mycket hög surhetsgrad. 
 
De data som finns idag visar överlag en förbättring av skogsmarkens försurningsstatus. 
Den procentuella andelen som är värst påverkad har minskat i takt med minskning av 
främst svavelnedfallet. Fortfarande är dock betydande skogsmarksarealer i länets sydvästra 
delar kraftigt påverkade av markförsurning. Mätningar av markvattnet i dessa delar av länet 
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visar ingen trend till minskad försurningsgrad. För att dessa områden skall tillfriskna krävs 
ytterligare reduktion av försurande deposition samt en anpassning av skogsbruket via till 
exempel askåterföring, skogsmarkskalkning och ökad andel areal med lövskog. 
 
Delmål 3. År 2010 ska utsläppen i länet av svaveldioxid till luft ha minskat med 30 % 
från 1994 års nivå. 

Svaveldioxidutsläpp (SO2) är en bidragande orsak till försurning av mark och 
vatten i Sverige. Utsläppskällorna härrör framförallt från övriga Europa och 
uppkommer till största delen genom förbränning av svavelhaltiga bränslen 
som kol och eldningsolja. 
 

Figur 8 visar att utsläppen av SO2 har minskat med mer än 30 % sedan 1995. 
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Figur 8. Utsläpp av svaveldioxid i Jönköping från år 1990-2001. Den röda linjen anger målnivån för år 2010. 
(www.miljomal.nu) 
 
Vid revidering november 2006 skärptes målet så att minskningen istället ska vara 40 %. 
 
Delmål 4. År 2010 ska utsläppen i Jönköpings län av kväveoxider till luft ha minskat 
till cirka 5 400 ton. 

Utsläpp av kväveoxider (NOx) bidrar till övergödning, försurning och bildning 
av marknära ozon. Merparten av kväveoxidutsläppen härrör från trafiken, 
främst person- och lastbilar men också fartyg.  
 
Sedan 1990 har utsläppen av NOx i Jönköpings län minskat med 31 % (figur 

9). Vägtrafikens utsläpp av NOx minskar på grund av att nyare bilar är försedda med 
katalysatorer. Men minskningen bromsas av att biltrafiken ökar. För att nå målet fram till år 
2010 krävs det att utsläppen av NOx minskar med ytterligare 2700 ton. Det bedöms bli 
svårt att uppnå det regionala delmålet. Åtgärder för att minska utsläppen behövs framförallt 
inom vägtrafiken. (www.miljomal.nu)
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Figur 9. Utsläpp av kväveoxider i Jönköpings län från år 1990-2001. Den röda linjen anger målnivån för 2010. 
(www.miljomal.nu) 
 
Delmål 5. pH-värdena i länets åkermark ska inte understiga 6,0. 

Statistik från kalkförsäljning visar att försäljningen är lägre än vad 
försurningen i åkermarken motsvarar. Även de markkarteringar som gjorts i 
länet visar att pH understiger 6.  
 
Vid revidering november 2006 tidsattes målet till år 2015. 
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Giftfri miljö 

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

 
Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv:  
a. Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna. 
b. Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll. 
c. Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö för särskilt 
farliga ämnen är nära noll och för övriga kemiska ämnen inte skadlig för människor. 
d. Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade. 
 
Vid revidering i november 2006 beslutades smärre förändringar av beskrivningen i ett 
generationsperspektiv.  

Når vi de regionala delmålen? 
Vid revidering i november 2006 tillkom tre nya delmål som behandlar förorenade områden, 
dioxiner i livsmedel och exponering av kadmium. 
 
Delmål 1. Senast år 2010 ska det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla 
avsiktligt framställda eller utvunna kemiska ämnen som hanteras på marknaden. 
För ämnen som hanteras i högre volymer och övriga ämnen som till exempel efter 
inledande översiktliga tester bedöms som särskilt farliga ska uppgifter om 
egenskaperna finnas tillgängliga tidigare än 2010. Samma krav på uppgifter ska då 
gälla för såväl nya som existerande ämnen. Senast år 2020 ska det även så långt 
möjligt finnas uppgifter om egenskaper hos alla oavsiktligt framställda och utvunna 
kemiska ämnen. 

I och med den nya EU-lagstiftningen REACH (Registration, Evaluation, 
Authorisation and Restrictions of Chemicals) kommer det att finnas uppgifter 
om egenskaperna hos de kemiska ämnena. Enligt REACH ska alla kemiska 
ämnen som tillverkas och importeras till EU i mängder över 1 ton/år 
registreras. Registreringen innebär bland annat att kemikaliernas egenskaper 

och användningsområden kartläggs. Kemiska ämnen som tillverkas i stora volymer (över 
1000 ton/år) och CMR-ämnen (cancerogena, mutagena och reproduktionsstörande) ska 
registreras först. Registreringen kommer att pågå under en elvaårsperiod med start år 2007, 
detta innebär att delmålet inte kommer att nås till 2010 men däremot till 2018. 
(www.kemi.se) 
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Vid revidering november 2006 ändrades formuleringen i målets sista mening i enlighet med 
det nationella målet. 
 
Delmål 2. Senast år 2010 ska varor vara försedda med hälso- och miljöinformation 
om de farliga ämnen som ingår. 

REACH innebär att importör och tillverkare förser de kemiska ämnen som 
de importerar eller producerar med märkning och säkerhetsdatablad. 
Informationen om de kemiska ämnena ska vidarebefordras till användarna så 
att de vet om kemikaliernas farliga egenskaper. Användarna har i sin tur 
skyldighet att rapportera till importör och tillverkare om hur den kemiska 

produkten används. Detta gäller för ämnen som tillverkas och importeras till EU i mängder 
över 1 ton/år. Målet kommer troligtvis att nås men inte inom utsatt tid. (www.kemi.se) 
 
Delmål 3. I fråga om utfasning av farliga ämnen ska följande gälla: 
Nyproducerade varor ska så långt det är möjligt vara fria från 

• cancerframkallade (cancerogena), arvsmassepåverkande (mutagena), och 
fortplantnings- störande (reprotoxiska) ämnen senast år 2007 om varorna är 
avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i kretsloppet,  

• nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och 
bioackumulerande, så snart som möjligt, dock senast år 2005,  

• övriga organiska ämnen som är mycket långlivade och mycket 
bioackumulerande senast år 2010,  

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

• kvicksilver senast år 2003 samt kadmium och bly senast år 2010. 
Dessa ämnen ska inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan 
visa att hälsa och miljö inte kan komma till skada. Redan befintliga varor som 
innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, kadmium samt bly 
ska hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. Delmålet avser 
ämnen som människan framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet avser även 
ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive de som 
bildas oavsiktligt. 

De flesta av de kemiska ämnen som vi använder dagligen är ofarliga men flera 
av dem kan även vid en liten exponering leda till livslånga skador eller 
dödsfall. Farliga kemiska ämnen förekommer inte bara hos industrin utan 
finns även i produkter som är tillgängliga för vanliga konsumenter, därför 
kommer vi alla att komma i kontakt med sådana farliga ämnen.  

 
För att kunna minska användningen och effektivare kunna arbeta med riskminskning av 
särskilt farliga kemikalier (utfasningskemikalier) i industrin genomförde Länsstyrelsen under 
2005 en kartläggning av kemikalieanvändningen hos alla tillståndspliktiga verksamheterna 
inom länet. Totalt används det 147 olika utfasningsämnen med en årsförbrukning på nästan 
7500 ton. Kartläggningen har enbart tittat på användningen hos tillståndspliktiga industrier 
och vissa större anmälningspliktiga industrier inom länet. Den totala mängden 
utfasningsämnen som förekommer i länet är högre. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
meddelande 2006:15) Förutom kartläggningen arbetas det med att i prövningen sätta 
miljömålsmotiverade villkor för att företag ska jobba med utfasning och riskminskning. 
Sedan 2003 har ca 60-70 prövningstillstånd omfattats av detta.  
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Även om flera åtgärder har vidtagits och fler kan komma att ske i och med REACH, 
kommer delmålet inte att kunna nås. Detta beror dels på den omfattande användningen 
och problem med bra substitut för vissa ämnen. Exempelvis kvicksilver, som skulle ha varit 
utfasat år 2003, används fortfarande dock i små mängder.  
 
Vid revidering november 2006 ändrades målet i enlighet med det nationella målet. 
Ändringen innebär en ambitionssänkning på grund av en anpassning till EU:s nya 
kemikalielagstiftning REACH. 
 
Delmål 4. Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska 
ämnen ska minska fortlöpande fram till 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som 
ska fastställas av berörda myndigheter. Under samma tid ska förekomsten och 
användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material minska. 
Delmålet avser ämnen som inte omfattas av delmål 3. 

För att kunna minska användningen och effektivare kunna arbeta med 
riskminskning av riskminskningskemikalier genomförde Länsstyrelsen under 
2005 en kartläggning av kemikalieanvändningen hos alla tillståndspliktiga 
verksamheterna inom länet. Totalt används det 267 olika 
riskminskningsämnen med en årsförbrukning på nästan 5200 ton. 

Kartläggningen har enbart tittat på användningen hos tillståndspliktiga industrier inom 
länet och vissa större anmälningspliktiga verksamheter. Den totala mängden 
riskminskningsämnen som förekommer i länet är högre. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
meddelande 2006:15) Förutom kartläggningen arbetas det med att i prövningen sätta 
miljömålsmotiverade villkor för att företag ska jobba med utfasning och riskminskning. 
Sedan 2003 har ca 60-70 prövningstillstånd omfattats av detta.  
 
Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen samt 
förekomst och användningen av kemiska ämnen som försvårar återvinning av material 
minskar och det är möjligt att målet kan nås om ytterliggare insatser görs. 
 
Delmål 5. För minst 100 utvalda kemiska ämnen, som inte omfattas av delmål 3, ska 
det senast år 2010 finnas riktvärden fastlagda av berörda myndigheter. Riktvärdena 
ska ange vilka halter som får förekomma i miljön eller vilka halter människor högst 
får utsättas (exponeras) för. Syftet är att riktvärdena på sikt ska fastställas som 
miljökvalitetsnormer. 

Kemikalieinspektionen har fastställt riktvärden för halter i ytvatten för 100 
aktiva substanser som förekommer i växtskyddsmedel. Delmålet är uppnått. 
(www.kemi.se) 
 

Vid revidering i november 2006 utgick målet eftersom det är uppnått. 
 
Delmål 6. Senast 2005 ska de förorenade områdena i Jönköpings län ha identifierats 
och blivit föremål för kart- och arkivstudier samt ha riskklassats enligt MIFO fas1 
(Metodik för Inventering av Förorenade Områden, Naturvårdsverkets rapport 4918). 
Kommentar: Målet avser alla förorenade områden med undantag för kommunala deponier, försvarets och 
oljeindustrins objekt (SPIMFAB) där målet huvudsakligen avser identifiering.  

Förorenade områden är ett omfattande miljöproblem som dels utgör direkta 
föroreningar men även kan vara källor till föroreningar på nya platser genom 
läckage från det förorenade området. Det är viktigt att identifiera misstänkt 
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förorenade områden och bedöma riskerna med dem så att resurser kan sättas in på de mest 
angelägna platserna och största möjliga miljönytta uppnås. Att åtgärda förorenade områden 
kan även ses som en resursekonomisk nytta då förorenade områden annars kan utgöra ett 
hinder vid en eventuell framtida exploatering. I början av 1990-talet fick Naturvårdsverket i 
uppdrag att planera för åtgärder för efterbehandling och sanering av förorenade områden, 
vilket resulterade i att en branschkartläggning genomfördes åren 1992-94 för att identifiera 
de största och allvarligaste områdena/branscherna i landet. En komplettering av 
branschkartläggningen genomfördes med hjälp av ett inventeringsarbete på landets 
länsstyrelser. Inventeringen grundades på en metodik framtagen av Naturvårdsverket, 
Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO). (Länsstyrelsen i Jönköpings län, 
meddelande 2005:6)  
 
Samtliga förorenade områden är identifierade och i 6 av 13 kommuner är de förorenade 
områdena riskklassade enligt MIFO. Delmålet har således uppfyllts vad gäller 
identifieringen av förorenade områden men inte vad avser riskklassningen av områdena.  
 
Vid revidering i november 2006 ändrades formuleringen och överensstämmer nu med 
antagit regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. 
 
Delmål 7. För 30 % av de förorenade områdena i riskklass 1 (mycket stor) och 
riskklass 2 (stor) gäller att undersökningar (minst MIFO fas 2) och/eller åtgärder 
ska vara påbörjade senast år 2010 (med utgångsår 2000). 
Kommentar: Delmålet avser samtliga förorenade områden i länet, det vill säga både projekt som finansieras 
med statliga medel och lokala medel.  

En bedömning med avseende på bland annat föroreningars farlighet och 
föroreningsnivå har gjorts för de verksamheter där det finns risk för att 
verksamheten kan ha gett upphov till föroreningar i mark, grundvatten, 
ytvatten, sediment samt byggnader och anläggningar. Denna bedömning 
grundar sig på fyra riskklasser:  

1 – Mycket stor risk, 2 – Stor risk, 3 – Måttlig risk och 4 – Liten risk. (Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, meddelande 2005:6) 
 
Av de 5 209 potentiellt förorenade områden i länet som hittills klassats av Länsstyrelsen 
och kommuner enligt MIFO har 156 objekt bedömts tillhöra klass 1 eller 2, vilket 
motsvarar de mest prioriterade områdena för efterbehandling och sanering. Vid ca 11 % av 
de totalt uppskattade objekten i riskklass 1 och riskklass 2 har undersökningar (minst 
MIFO fas 2) och/eller åtgärder påbörjats. Delmålet bedöms kunna vara uppfyllt till 
utgången av år 2010.  
 
Vid revidering i november 2006 ändrades formuleringen i delmålet. 
 
Delmål 8. För 10 av de mest prioriterade förorenade områdena (tillhörande främst 
riskklass 1) ska arbetet med efterbehandlingsåtgärder ha påbörjats senast år 2005. 
Minst 7 av de områden där arbetet påbörjats ska dessutom vara åtgärdade senast år 
2005 (med utgångsår 2000). 
Kommentar: Delmålet avser i första hand områden som finansieras med statliga medel.  

Under perioden 2000-2005 har arbetet påbörjats för 11 objekt. Vid utgången 
av år 2005 var fem objekt fullständigt åtgärdade. Vid ett objekt pågår 
efterbehandlingsarbete och vid fem objekt pågår förberedelser. Delmålet har 
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uppfyllts avseende påbörjade efterbehandlingsåtgärder men inte vad gäller slutförda 
åtgärder.  
 
Vid revidering i november 2006 ändrades formuleringen och överensstämmer nu med 
antagit regionalt program för efterbehandling av förorenade områden. 
 
Delmål 9. Senast år 2010 ska enskilda substanser från bekämpningsmedel eller dess 
nedbrytningsprodukter i dricksvatten ej förekomma i halter över 0,05 mikrogram/l 
och totalhalten av bekämpningsmedel och dess nedbrytningsprodukter ska ej 
överskrida 0,15 mikrogram/liter. I råvatten, yt- eller grundvatten ska motsvarande 
halter som inte får överskridas vara 0,1 mikrogram/liter respektive 0,3 
mikrogram/liter. 

Det har gjorts väldigt få mätningar av bekämpningsmedel i dricksvatten, 
råvatten, yt- eller grundvatten i Jönköpings län. De uppgifter som finns är 
från råvattnet i Norra Unnaryds vattenverk där en halt på 0,012 µg/l BAM 
noterades. I Hok, Svenarum och Hagfors i Vaggeryds kommun har mätningar 
gjorts på dricksvatten. Vid mätningarna har man funnit rester av BAM. 

Värdena varierar mellan 0,12-0,30 µg/l. I Anneberg i Nässjö kommun är motsvarande 
siffra för dricksvatten 0,4 µg/l. Halterna i råvattnet i Norra Unnaryds vattenverk 
understiger värdena i delmålet medan halterna i dricksvattnet till övervägande del ligger 
över delmålets värden.  
 
Under perioden 1985-1999 har bekämpningsmedelsrester hittats i 38 ytvattenprover tagna 
på tre olika lokaler i länet. Bland annat har bentazon hittats i halter mellan 0,2-2,6 µg/l, 
detta är över delmålets värde på 0,1 µg/l.  
 
Under 2002 genomfördes en screening av miljögifter i sjö- och åsediment på fem platser i 
länet. Proverna togs i nära anslutning till golfbanor, tätorter eller deponier. Inga utav 
proverna innehöll spår av de eftersökta bekämpningsmedlen vilket innebär att de inte heller 
finns i ytvattnet. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2004:7) 
  
Miljöövervakning på bekämpningsmedel i dricksvatten, råvatten, yt- eller grundvatten är 
bristfällig. Det bedöms att det är möjligt att nå målet om åtgärder sätts in på de platser som 
har för höga halter av bekämpningsmedel. 
 
Delmål 10. Senast år 2010 ska spillavloppsvatten vara av sådan kvalitet, avseende 
ämnen som har negativ inverkan på människors hälsa och miljön, att spridning av 
avloppsslam på åkermark är möjlig. 
Kommentar: Då det inte varit möjligt att använda uppgifter för spillavloppsvatten används uppgifter för 
avloppsslammet. Det datamaterial som finns att tillgå är ej fullständigt tillfredsställande. 

Från 1990 till 2005 har halterna av metaller i avloppsslammet minskat med 
mer än en tredjedel, för vissa metaller har det skett en halvering (figur 10). 
Halterna överstiger enbart i undantagsfall de gränsvärden som idag finns för 
metallhalter i avloppsslam.  
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Figur 10. Halterna av metaller i avloppsslam. Från 1990 har metallhalterna minskat med mellan 30-50 %. 
 
Från 1990 till 2005 har de gränsvärden som finns för metallhalter i avloppsslam vid 
spridning av avloppsslam till åkermark överskridits vid 14 % av tillfällena. Idag är det 
enbart en liten del av det slam som produceras som sprids på åkermark då det mesta 
deponeras eller läggs på grönytor. Detta beror främst på länets djurtäthet och att 
efterfrågan på avloppsslam är låg. 
 
Delmålet bedöms kunna vara uppfyllt till utgången av år 2010.  
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Skyddande ozonskikt 

Nationellt mål 
Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd 
mot skadlig UV-strålning. 
 
 
 

 
 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv:  
a. Jönköpings län verkar för att halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i 
stratosfären inte överstiger naturliga nivåer. 
b. Inom loppet av en generation ska användningen av ozonnedbrytande ämnen i länet vara 
avvecklad. 

Når vi det regionala delmålet? 
Delmål 1. År 2010 ska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ha 
upphört. 

Ozonlagret filtrerar bort skadlig UV-strålning från solen. UV-strålningen kan 
ge upphov till bland annat hudcancer och starr samt även ge en negativ 
påverkan på miljön och tekniska material. De ämnen som bidrar till att bryta 
ner ozonskiktet är CFC, HCFC, haloner, klorerade lösningsmedel och 
metylbromid. Det är dessa ämnens innehåll av klor eller brom som bryter ned 

ozonet i stratosfären. 
 
Utsläppen av CFC sker idag främst som läckage från varor och produkter där det används 
som köldmedier eller i isoleringsmaterial. Utsläppen av andra ämnen från andra källor och 
användningsområden bedöms som marginella jämfört med utsläppen av CFC. 
Användningen av gamla kylskåp, kylmöbler och kylanläggningar som innehåller 
ozonnedbrytande ämnen kommer i stort sett att ha upphört till år 2010. De bedöms då ha 
uppnått sin tekniska livslängd och kommer att bytas ut. Utbytet av produkter med 
isoleringsmaterial som innehåller CFC och HCFC mot mer miljövänliga alternativ beror av 
den takt med vilken man bygger om eller river gamla fastigheter och andra anläggningar. 
Det är viktigt att det gamla isolermaterialet tas om hand och destrueras på rätt sätt i för 
ändamålet avsedda anläggningar.  
 
Undertecknandet av Montrealprotokollet 1987 innebar en bindande överenskommelse för 
att minska användningen och produktionen av ozonnedbrytande ämnen. Efter 
Montrealprotokollet undertecknades har de globala utsläppen av ozonnedbrytande ämnen 
minskat med 70 % (de Facto 2005). Nationellt har utsläppen minskat från 4000 ton 1988 
till 340 ton år 2003 (de Facto 2004). Enligt Naturvårdsverkets bedömning krävs det 
ytterligare beslut om användningen och hanteringen av ozonnedbrytande ämnen för att 
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delmålet ska nås. Ett hinder är att nya kemikalier som innehåller ozonnedbrytande ämnen 
släpps ut på marknaden. Detta är uppmärksammat av EU men processen är lång innan de 
kemikalierna kan regleras av Montrealprotokollet.  
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Säker strålmiljö 

Nationellt mål 
Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall 
skyddas från skadliga effekter av strålning. 
 
 
 

 
 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv: 
a. Stråldoser begränsas så långt det är rimligt möjligt. 
b. Den högsta sammanlagda årliga effektiva stråldosen som individer ur allmänheten får 
utsättas för från verksamheter med strålning överstiger inte 1 millisievert (mSv) per person 
under ett år. 
c. Effekterna av UV-strålning begränsas så långt som möjligt. 
d. Riskerna med elektromagnetiska fält kartläggs så långt som möjligt och nödvändiga 
åtgärder vidtas i takt med att eventuella risker identifieras. 
e. Radonhalten i dricksvatten från samtliga enskilda brunnar och andra dricksvattentäkter 
ska vara lägre än 1000 Becquerel/liter för att på längre sikt inte överstiga 500 
Becquerel/liter. 

Når vi de regionala delmålen? 
Delmål 1. År 2010 ska halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla 
verksamheter vara så låga att människors hälsa och den biologiska mångfalden 
skyddas. Det individuella dostillskottet till allmänheten ska understiga 0,01 
millisievert per person och år från varje enskild verksamhet. 

I Jönköpings län är det individuella dostillskottet till allmänheten mindre än 
0,01 mS per person och år från varje enskild verksamhet. 
 
 

Delmål 2: År 2010 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av solen/solarium 
inte vara högre än år 2000. 

Ändrade solvanor har på senare år bidragit till ett ökat antal fall av hudcancer. 
Hudcancer orsakas av solens ultravioletta strålning, UVA och UVB. De 
ultravioletta strålarna kan skada arvsmassan i hudens celler och ge upphov till 
mutationer i generna. Vissa genmutationer kan göra att cellerna börjar dela sig 
okontrollerat och orsakar då cancer. De tre vanligaste formerna av hudcancer 

är basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Några enkla och effektiva sätt 
att skydda sig mot de ultravioletta strålarna är att ha kläder på sig, smörja in sig med 
solskyddsfaktor och att undvika solen när den är som starkast. (Apoteket 2, 2006) 
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Skivepitelcancer drabbar män i högre grad än kvinnor. Ca 95 % kan botas genom 
operation. Förstadiet ser ut som en liten rodnande, fjällande fläck som sakta breder ut sig 
och ibland blir det som ett litet sår som inte läker.  
 
I Jönköpings län fick 174 personer diagnosen "tumör i huden, ej malignt melanom" 
(framförallt skivepitelcancer) år 2004. 116 av dessa var män och 58 kvinnor (figur 11). 
Uttryckt som antal fall per 100 000 invånare hamnar Jönköpings län på 79,1 för män och 
27,1 för kvinnor vilket är fler än riksgenomsnittet bland männen men ungefär detsamma 
som riksgenomsnittet för kvinnor. De senaste åren har antalet upptäckta fall minskat, men 
det är för tidigt att påstå att indikatorn visar ett trendbrott eftersom antalet upptäckta fall 
varierar för enskilda år. Det regionala delmålet ser idag ut att bli svårt att nå. 
(www.miljomal.nu) 

Antalet fall av skivepitelcancer

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

Kvinnor
Män
Totalt
Målnivå

 
Figur 11. Antalet fall av hudcancer som inte är malignt melanom. Cancerformen är framförallt skivepitelcancer. 
Målnivån är satt till 2000-års nivå (162 stycken). (www.miljomal.nu) 
 
Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer. Det är en elakartad 
tumörsjukdom som lätt bildar metastaser (dottertumörer) vilket medför att sjukdomen kan 
sprida sig i kroppen. Detta är en av de snabbast ökande cancerformerna i västvärlden. Om 
den upptäckts tidigt har man 80-85 % chans att bli botad. Malignt melanom börjar växa i 
en liten brun prick på huden.  
 
I Jönköpings län fick 91 personer diagnosen malignt melanom under år 2004. 47 stycken 
var kvinnor och 44 män (figur 12). Uttryckt som antal fall per 100 000 invånare hamnar 
Jönköpings län på 28,3 för män och 26,5 för kvinnor vilket är högre än riksgenomsnittet. 
Antalet nya fall av malignt melanom fortsätter att öka även om antalet upptäckta fall 
varierar något vid jämförelse mellan enskilda år. (www.miljomal.nu) 
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Figur 12. Antalet fall av malignt melanom. Målnivån är satt till att inte överskrida 2000-års nivå (65 stycken). 
(www.miljomal.nu) 
 
Det regionala delmålet ser idag ut att bli svårt att nå. Det krävs att den enskilda individen 
blir mer medveten om följderna av solens strålning för att antalet fall av hudcancer ska 
minska. 
 
Delmål 3. Den nationella kartläggningen av riskerna med elektromagnetiska fält 
ska följas och nödvändiga åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker 
identifieras. 

Nuvarande uppfattning hos Statens strålskyddsinstitut (SSI) och 
Vetenskapliga rådet är att om man håller sig till de rekommendationer som 
publiceras av SSI så föreligger inga hälsorisker gällande elektromagnetiska fält. 
Fortsatt forskning behövs dock för att få underlag för säkrare 
riskbedömningar.  

 
Rekommendationerna från SSI innebär bland annat att onödig exponering från 
mobiltelefoni bör undvikas. Detta gäller särskilt barn och ungdomar eftersom de sannolikt 
kommer att använda mobiltelefon under lång tid. Onödig exponering kan minskas genom 
att använda handsfree-utrustning, hålla bort telefonen från kroppen, ringa när man har bra 
täckning, använda yttre antenn på bilen och välja telefon med lågt SAR-värde. Den 
nationella kartläggningen av riskerna med elektromagnetiska fält följs av Länsstyrelsen och 
åtgärder vidtas om eventuella risker identifieras. Försiktighetsprincipen tillämpas i 
planeringen i länet vid anläggning av kraftledningar och elanläggningar. 
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Ingen övergödning 

Nationellt mål 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten skall 
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, 
förutsättningar för biologisk mångfald eller 
möjligheterna till allsidig användning av mark och 
vatten. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet skall nås 
inom en generation.  

 
 
Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv:  
a. Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa 
eller försämra förutsättningarna för biologisk mångfald. 
b. Nedfallet av luftburna kväveföreningar överskrider inte den kritiska belastningen för 
övergödning av mark och vatten någonstans i länet. 
c. Grundvatten bidrar inte till ökad övergödning av ytvatten. 
d. Sjöar och vattendrag i skogslandskapet har ett naturligt näringstillstånd. 
e. Växt- och djurlivet i odlingslandskapets sjöar och vattendrag är inte påverkat av 
övergödning. 
f. Sjöar och vattendrag har god ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för 
vatten. 
g. Skogsmark har ett näringstillstånd som bidrar till att bevara den naturliga 
artsammansättningen. 
h. Betesmark har ett näringstillstånd som bidrar till att bevara den naturliga 
artsammansättningen. 
 
Vid revidering i november 2006 utgick generationsmål d och e. Generationsmål d är 
omformulerat.  

Når vi de regionala delmålen? 
Delmål 1. Senast år 2009 ska det finnas åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv för 
vatten som anger hur "god ekologisk status" ska nås för sjöar och vattendrag samt 
för kustvatten. 

Eftersom Sverige enligt EG-lagstiftningen är ålagt att ta fram åtgärdsprogram 
kommer delmålet att uppnås.  
 
Vid revidering i november 2006 utgick delmålet eftersom det måste 

genomföras på grund av lagkrav. 
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Delmål 2: Fram till år 2010 ska transport av fosforföreningar till sjöar och vattendrag 
ha minskat från 1991-1995 års nivå (medel). 

Övergödning orsakas framförallt av en ökad tillförsel av kväve och fosfor. I 
sötvatten är det oftast tillgången av fosfor som begränsar övergödningen och i 
havet är det kväve som är begränsande. Övergödning visar sig i form av en 
ökad produktion, det vill säga biomassan av växter och djur ökar. En ökad 

biomassa leder bland annat till att sjöar växer igen och syrgasförbrukningen ökar. Ett 
övergött vatten får även en förändrad artsammansättning, näringsgynnade arter tillväxer på 
bekostnad av de arter som kräver mer näringsfattigt vatten.  
 
De största halterna av fosfor kommer ifrån enskilda avlopp och jordbruket. I sjöar som 
tidigare haft en stor tillförsel av fosfor kan det finnas stora mängder fosfor bundet i 
bottensedimenten. En analys av Ryssbysjöns sediment visar att 200 ton fosfor finns 
bunden i sjöns bottensediment. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2004:29) 
 
I två sjöar i Jönköpings län, Ryssbysjön och Landsjön, pågår arbete för att minska 
övergödningen. Ryssbysjön i Nässjö kommun har under en längre tid varit recipient för 
avloppsreningsverk och Landsjön i Jönköpings kommun ligger i ett jordbrukslandskap med 
ett intensivt jordbruk. I båda sjöarna är naturvärdena höga och det är därför viktigt att 
åtgärder vidtas för att bevara dessa. För Ryssbysjön har en åtgärdsplan tagits fram år 2000 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2000:49) och under 2006 färdigställdes ett 
åtgärdsprogram för Landsjön (Jönköpings kommun 2006, Åtgärdsprogram för Landsjön). 
 
Delmålet är uppnått när man ser till hela länet. Transporten av fosfor har som medelvärde 
för länet minskat med 14 % jämfört med 1991-1995 års nivå. I Nissans-, Tidans- och 
Motala Ströms avrinningsområden har fosfortransporterna minskat med mellan 20-35 % 
medan transporterna i Lagans avrinningsområde enbart har minskat med ca 2 %. Det finns 
inga aktuella data från Emåns avrinningsområde. 
 
Vid revidering i november 2006 kvantifierades delmålet. 
 
Delmål 3: Senast år 2010 ska vattenburen transport av kväve per 
huvudavrinningsområde i länet ha minskat med 15 % från 1991-95 års nivå (medel). 

Tillförseln av kväve kommer till stora delar från luften, avloppsreningsverk 
och från näringsläckage från jordbruksmark. Transporten av kväve har 
minskat med 14-15 % jämfört med 1991-1995 års nivå. Målet kommer att nås 
till 2010. Liksom med fosfortransporterna har transporterna av kväve minskat 
mest i Nissans-, Tidans- och Motala Ströms avrinningsområden (15-25 %) 

medan minskningen i Lagans avrinningsområde är knappt 5 %. Även här saknas data från 
Emåns avrinningsområde. 
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Bild 1. Näringsrika sjöar ligger ofta i slättområden omgivna av områden med intensivt jordbruk. Vassen är en 
karakteristisk art för näringsrika sjöar och breder ofta ut sig i täta bestånd. (Foto: Pål Mernelius, 2005) 
 
Delmål 4. Senast år 2010 ska utsläppen av ammoniak i länet ha minskat med minst 
10 % från 1995 års nivå. 

Antalet djur har minskat i Jönköpings län. Ett minskat djurantal innebär 
minskande utsläpp av ammoniak. Det bedöms att delmålet kommer att nås. 
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Levande sjöar och vattendrag 

Nationellt mål 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och 
deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig 
produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som 
förutsättningar för friluftsliv värnas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. 
 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv:  
a. Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för 
biologisk mångfald. 
b. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota biologisk 
mångfald introduceras inte. 
c. Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och kulturupplevelser samt bad 
och friluftsliv värnas och utvecklas hänsynsfullt och långsiktigt. 
d. Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende av sjöar och vattendrag kan 
fortleva i livskraftiga bestånd. 
e. Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som använder vattnet som resurs kan 
fortsätta att brukas om hänsyn tas till biologisk mångfald. 
f. I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag är naturliga vattenflöden 
och vattennivåer bibehållna och i vattendrag som påverkas av reglering är vattenflöden så 
långt möjligt anpassade med hänsyn till biologisk mångfald. 
g. Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för hotade, sällsynta eller hänsyns 
krävande arter samt för naturligt förekommande biotoper med bevarandevärden. 
h. Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga utbrednings 
områden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras. 
i. Sjöar och vattendrag har god ytvattenstatus med avseende på artsammansättning och 
kemiska och fysikaliska förhållanden enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG). 
j. Utsättning av genmodifierad fisk äger inte rum. 
k. Låg bullernivå eftersträvas. 
l. Biologisk mångfald återskapas och bevaras i sjöar och vattendrag. 
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Når vi de regionala delmålen? 
Delmål 1. Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram 
åtgärdsprogram för särskilt värdefulla natur- och kulturmiljöer som behöver ett 
långsiktigt skydd i eller i anslutning till sjöar och vattendrag. Senast år 2010 ska 
minst hälften av de skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt skydd.  

Under hösten 2006 slutförs arbetet med det nationella åtgärdsprogrammet: 
”Åtgärdsprogram för delmål 1 Levande sjöar och vattendrag: Skydd av särskilt värdefulla 
natur- och kulturmiljöer i och i anslutning till sjöar och vattendrag.” Arbete pågår med 
ett regionalt åtgärdsprogram och det beräknas vara klart i februari 2007. 
Åtgärdsprogrammet omfattar 108 nationellt särskilt värdefulla vatten 

(avseende kulturmiljö, fiske och natur) och 55 nationellt värdefulla vatten (avseende natur 
och fiske) i Jönköpings län. Några av objekten är nationellt särskilt värdefulla eller 
nationellt värdefulla ur både natur- och fiskesynpunkt och totalt sett är det 142 områden 
utpekade som nationellt särskilt värdefulla eller nationellt värdefulla vatten i Jönköpings län. 
Det är i huvudsak riksintressen för kulturmiljö som har legat till grund för urvalet av 
värdefulla vatten avseende kulturmiljö. Materialet har kompletterats med enstaka andra 
objekt. Detta är en brist eftersom det finns fler vattenmiljöer i länet som är värdefulla ur 
kulturmiljösynpunkt. Ett begränsat antal kulturvattendrag har identifierats genom ett 
projekt kallat ”kulturaqua” men de finns inte med i åtgärdsprogrammet.  
 
Vid bildandet av 10 naturreservat och 1 naturvårdsområde har de limniska värdena varit en 
viktig del. 39 Natura 2000-områden är utvalda med vatten som huvudmotiv men 12 av 
dessa områden ingår i redan skyddade områden. 18 biotopskyddsområden och 13 
naturvårdsavtal har bildats med avseende på de limniska värdena. För ett av områdena 
pågår en utredning om bildandet av ett kulturreservat. Totalt är 69 skyddade områden i 
Jönköpings län avsatta med anledning av de limniska värdena. De limniska värdena kan 
exempelvis vara en bäckravin, förekomst av flodpärlmussla eller att vattnet hyser ett rikt 
fågelliv. Fornminnen i vattendrag har ett långsiktigt skydd eftersom de omfattas av 
kulturminneslagen (kulturminneslagen 2 kap § 6). 
 
Takten på bevarandet av värdefulla vatten kommer att öka i och med att en tjänst tillsatts 
för att arbeta med dessa frågor. Delmålet att hälften av de skyddsvärda vattnen ska ha ett 
långsiktigt skydd senast 2010 är dock trots detta svårt att nå. (www.miljomal.nu) 
 
Vid revidering i november 2006 ändrades målåret från 2005 till 2007. 
 
Delmål 2. Senast år 2005 ska berörda myndigheter ha identifierat och tagit fram 
åtgärdsprogram för restaurering av länets skyddsvärda vattendrag eller sådana 
vattendrag som efter åtgärder har förutsättningar att bli skyddsvärda. Senast till år 
2010 ska minst 25 % av de värdefulla och potentiellt skyddsvärda vattendragen ha 
restaurerats. 

Det nationella åtgärdsprogrammet förväntas komma ut i början på år 2007. 
Arbete pågår med det regionala åtgärdsprogrammet och det beräknas vara 
klart i februari 2007. 
 
Delmålet att 25 % av de skyddsvärda vattendragen ska ha restaurerats senast 

2010 bedöms som svårt att nå.  
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Vid revidering i november 2006 ändrades målåret från 2005 till 2007. 
 
Delmål 3. Senast år 2009 ska vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden 
och skyddsbestämmelser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda 
ytvattentäkter. Med större ytvattentäkter avses ytvatten som nyttjas för 
vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar mer än 10 kubikmeter per 
dygn i genomsnitt. 

Arbetet med att inrätta vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden 
och skyddsbestämmelser är alltför omfattande för att hinnas med till år 2009. 
I nuläget finns det 10 ytvattentäkter varav 5 stycken har fastställt skydd. 
 
 

Delmål 4. Senast år 2005 ska utsättning av djur och växter som lever i vatten ske på 
sådant sätt att biologisk mångfald inte påverkas negativt. 

Möjligheten att nå miljömålet bedöms som relativt goda, framförallt om man 
kan minimera risken för illegala/oavsiktliga utsättningar ytterligare. Största 
problemet är illegala utsättningar av signalkräftor.  
 

Vid revidering i november 2006 togs målåret bort. 
 
Delmål 5. Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de hotade 
arter och fiskstammar som har behov av riktade åtgärder. 

Alla åtgärdsprogram var inte framtagna vid utgången av 2005 men arbete 
pågår med åtgärder för samtliga hotade arter som ska få åtgärdsprogram. 
Dessutom finns en regional samordnare på Länsstyrelsen i Jönköping. 
 
Vid revidering i november 2006 ändrades delmålet och kopplar nu till 

generationsmålet om livskraftiga populationer och det nya delmål 2 under Ett rikt växt och 
djurliv. 
 
Delmål 6. Senast år 2009 ska det finnas ett åtgärdsprogram enligt EG:s ramdirektiv 
för vatten som anger hur "god ytvattenstatus" ska uppnås. 

Eftersom Sverige enligt EG-lagstiftningen är ålagt att ta fram åtgärdsprogram 
kommer delmålet att uppnås.  
 
Vid revidering i november 2006 utgår målet eftersom det måste genomföras 
på grund av lagkrav. 

 
Delmål 7. Senast år 2005 ska åtgärdsprogram finnas och ha inletts för de 
fiskstammar av vilka uttag av resursen sker inom länet och som har behov av 
riktade åtgärder. 

Alla åtgärdsprogram var inte framtagna vid utgången av 2005 men arbete 
pågår med åtgärder för flera av de fiskstammar som omfattas av 
åtgärdsprogram. Hösten 2006 avslutas en genomgång av vilka vatten som har 
behov av åtgärdsprogram och ett övergripande åtgärdsprogram tas fram. 
 

Vid revidering i november 2006 ändrades målåret från 2005 till 2007. 
 
 

 

  



UPPFÖLJNING AV MILJÖMÅLEN I JÖNKÖPINGS LÄN 

 

 39

 
Delmål 8. Bifångsterna av sjöfåglar och oönskade fiskarter samt fiskstorlekar ska ha 
minimerats till nivåer som inte har negativ påverkan på populationerna. 

Det är tveksamt om målen avseende fisk kan nås för Vättern medan det bör 
vara möjligt i länets övriga vatten. 
 
Vid revidering i november 2006 utgår delmålet eftersom bifångst av sjöfågel 
är ett litet problem i länet. 

 

 
Bild 2. Inom en generation ska den biologiska mångfalden återskapas och bevaras i våra sjöar och vattendrag. (Foto: 
Pål Mernelius, 2005) 
 
Delmål 9. Uttaget av fisk, inklusive bifångster av ungfisk, ska senast år 2008 vara 
högst motsvarande återväxten, så att fiskbestånden kan fortleva och, om så är 
nödvändigt, återhämta sig. 

Det är tveksamt om målet kan nås fullt ut för Vättern medan det bör vara 
möjligt i länets övriga vatten. 
 
 
 

Delmål 10. Buller och andra störningar från turism och friluftsliv ska vara 
försumbara inom särskilt känsliga och utpekade vattenområden senast år 2010. 

Möjligheten att nå miljömålet bedöms som goda, då situationen redan är 
tämligen bra idag och inte förväntas försämras. 
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Delmål 11. Antagna vattenvårdsplaner för länsgemensamma sjöar och vattendrag 
ska följas. 

Vattenvårdsplaner och fiskevårdsplaner är viktiga verktyg för att långsiktigt 
bevara och förbättra vattenkvalitet och biologi i sjöar eller vattendrag. I 
dagsläget finns det fastställda fiskevårdsplaner för Sommen, Fegen, Vidöstern, 
Bolmen samt en vattenvårdsplan för Vättern. 
 

Fiskevårdsplanerna innehåller bland annat översiktliga sjöbeskrivningar, beskrivning av 
natur och miljö, vattenkemi, biologiska undersökningar, påverkan på sjön, fiskebestånd, 
utsättningar, fiskevård och åtgärdsförslag. Planerna utgör ett underlag och stöd till 
fiskevårdsområdesföreningarnas och för Vättern myndigheternas arbete med utvecklingen 
av ett långsiktigt och ekologiskt hållbart fiske. Syftet med planerna är att sjöarnas 
fiskesamhällen ska fortleva och ge en god avkastning genom att lämpliga åtgärder 
genomförs. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2004:45, 2002:52, 2001:25) 
 
I vattenvårdsplanen för Vättern finns regionaliserade mål av de miljökvalitetsmål som berör 
Vättern. Syftet med planen är att de föreslagna åtgärderna ska leda till att generationsmål 
som är antagna för Vättern ska vara uppfyllda till år 2020 samt att Vättern ska ha en god 
ekologisk status med en hållbar utveckling. De uppsatta miljömålen följs upp genom 
datainsamling av ett antal parametrar. En uppföljning sker årligen och resultaten och 
slutsatserna presenteras i Vätternvårdsförbundets årsskrift. Det har tagits fram delmål som 
ska ge en indikation på hur åtgärdsarbetet och dess effekter fortlöper. Delmålen är satta till 
2012. (Rapport nr 91 från Vätternvårdsförbundet)  
 
Jönköpings län har fem länsgemensamma sjöar och vatten/fiskevårdsplaner finns för alla 
sjöarna. Uppföljning av Vätterns vattenvårdsplan visar på en god måluppfyllelse och i de 
övriga sjöarna arbetar fiskevårdsområdesföreningarna med de föreslagna åtgärderna. 
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Grundvatten av god kvalitet 

Nationellt mål 
Grundvattnet skall ge en säker och hållbar 
dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation. 
 

 
 
Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv: 
a. Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som 
markanvändning, uttag av naturgrus, tillförsel av föroreningar med mera. 
b. Det utläckande grundvattnets kvalitet är sådant att det bidrar till en god livsmiljö för 
växter och djur i sjöar och vattendrag. 
c. Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker inte grundvattennivån så att tillgång 
och kvalitet äventyras. 
d. Grundvattnet har så låga halter av föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet att 
dess kvalitet uppfyller kraven för god dricksvattenkvalitet enligt gällande svenska normer 
för dricksvatten och kraven på god grundvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten. 
 
Vid revidering i november 2006 genomfördes smärre förändringar av beskrivningen i ett 
generationsperspektiv. 

Når vi de regionala delmålen? 
Delmål 1. Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och 
framtida vattenförsörjning ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot 
exploatering som begränsar användningen av vatten. 

Grundvatten utgör en dricksvattenresurs för över 100 000 personer i 
Jönköpings län och försörjer även sjöar, vattendrag och våtmarker med vatten 
samt utnyttjas inom jordbruk, industri och för trädgårdsbevattning. 
Fördelarna gentemot ytvatten som dricksvatten är många, bland annat en 
jämn och låg temperatur, låg halt av organiska ämnen och en bättre 

mikrobiologisk kvalitet. En negativ påverkan på grundvattnet kommer bland annat från 
gödnings- och bekämpningsmedel, vägsalt och läckage från soptippar.  
 
Inrättande av vattenskyddsområden är viktigt för att skydda grundvattenresurser som är av 
betydelse för vattenförsörjningen nu och i framtiden. Alla allmänna vattentäkter och övriga 
större vattentäkter bör ha vattenskyddsområde. Det ger ett bra skydd mot föroreningar 
från stationära verksamheter och markanvändning men fungerar sämre när det gäller akuta 
föroreningsutsläpp. Vattenskyddet bör därför kompletteras med beredskapsplaner. Det är 
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inte bara viktigt att inrätta vattenskyddsområdet med föreskrifter utan även att genom 
tillsyn kontrollera efterlevnaden av föreskrifterna.  
 
Arbete med att fastställa vattenskyddsområden pågår i flera kommuner. Länsstyrelsen har i 
olika sammanhang informerat och utbildat kommunerna med moment som ingår vid 
fastställelse av vattenskyddsområden.  
 
I Jönköpings län finns 101 grundvattentäkter varav 80 stycken har fastställda 
vattenskyddsområden och 21 saknar skyddsområden. Under hösten kommer en 
riskinventering av vattenskyddsområden att genomföras i två utvalda kommuner i länet 
(Aneby och en som ännu inte är bestämd). Riskinventeringen ska bland annat utgöra 
underlag för vilka åtgärder som ska vidtas om det skulle uppstå akuta föroreningsutsläpp. 
Tillsynen av vattenskyddsområden är idag ofta obefintlig och bör förbättras. I samband 
med riskinventeringen kommer tillsyn av vattenskyddsområdena att ske. Tillsyn sker även 
då ärenden inkommer till Länsstyrelsen.  
 
För att få förståelse hos allmänheten och verksamhetsutövare inom vattenskyddsområden 
är information en mycket viktig aspekt. Under 2006 har det tagits fram informationsfoldrar 
för bland annat markanvändare och för kemikaliehantering inom vattenskyddsområden.  
 
Fastän arbete med att fastställa vattenskyddsområden pågår i flera kommuner är takten 
alltför långsam och delmålet kommer inte att nås till 2010.  
  
Delmål 2. Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana 
ändringar av grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande 
ekosystem. 

Bedömningen är att användningen av mark och vatten inte medför sådana 
ändringar i grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för 
vattenförsörjningen, markstabiliteten eller djur- och växtliv i angränsande 
ekosystem. 

 
Delmål 3. Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten 
som är avsett att användas som dricksvatten och som ger mer än 10 kubikmeter per 
dygn i genomsnitt eller betjänar mer än 50 personer per år uppfylla gällande 
svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med avseende på föroreningar 
orsakade av mänsklig verksamhet. 

Det regionala datamaterialet är bristfälligt avseende föroreningar orsakade av 
mänsklig verksamhet. Den vanligast förekommande föroreningen är nitrat 
och nationellt är det ca 4 % av alla dricksvattentäkter som har halter 
överstigande gränsvärdet på 50 mg/l. Den nationella bedömningen är att det 
är möjligt att nå målet om ytterligare åtgärder vidtas. (Aastrup, M. SGU 2006, 
muntl.) 
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Myllrande våtmarker 

Nationellt mål 
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i 
landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker 
bevaras för framtiden. 
 
 

 
 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv:  
a. I hela länet finns våtmarker av varierande slag, med bevarad biologisk mångfald och 
bevarade kulturhistoriska värden. 
b. Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga 
utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras. 
c. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska 
mångfalden introduceras inte. 
d. Torvbrytning sker på lämpliga platser med hänsyn till natur- och kulturmiljön och den 
biologiska mångfalden. 
e. Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering, torvtäkter, vägbyggen och annan 
exploatering. 
f. Våtmarkers naturmiljöer är tillgängliga för allmänhet och turism på ett sådant sätt att dess 
värden bevaras. 
 
Vid revidering i november 2006 genomfördes smärre förändringar av beskrivningen i ett 
generationsperspektiv.  

Når vi de regionala delmålen? 
Vid revidering i november 2006 tillkom ett nytt delmål som behandlar hotade arter. 
 
Delmål 1. Våtmarker av klass 1 och 2 i våtmarksinventeringen och som fortfarande 
håller värden motsvarande denna klassning ska inte exploateras. 

Mindre exploateringar som torvtäkt och markavattning avslås av handläggare 
på Länsstyrelsen med hänvisning till detta delmål. Större projekt som 
vägdragningar över våtmarker av klass 1 och 2 kan inte avstyras eftersom 
dessa styrs av lagar som inte går att påverka på regional nivå. I dagsläget har 

inga större vägar dragits över klass 1 och 2- objekt i Jönköpings län därför görs 
bedömningen att målet nås. 
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Delmål 2. Samtliga våtmarksområden i Myrskyddsplan för Sverige ska ha ett 
långsiktigt skydd senast år 2010. 

Våtmarker är viktiga biotoper för typiska våtmarksarter, för arter knutna till 
intilliggande ekosystem och för rastande flyttfåglar. Dessutom har de 
betydelse som fällor för närsalter och kväve.  
 
I Myrskyddsplan för Sverige finns 30 områden utpekade i Jönköpings län. De 

omfattar cirka 20 000 hektar våtmark och utgörs av högmossar, skog-myrmosaiker, kärr, 
rikkärr, översvämningsmarker och sumpskogar. Den totalt skyddade våtmarksarealen i 
länet är ca 8 900 ha och omkring 40 % av den skyddade produktiva skogsmarksarealen 
utgörs av sumpskog vilket sammanlagt ger knappt 11 000 ha. 20 av 30 objekt i 
myrskyddsplanen ingår i Natura 2000-nätverket. 11 av de 20 Natura 2000-myrarna är helt 
eller delvis skyddade som naturreservat, naturvårdsområde eller nationalpark. De största 
arealerna skyddad våtmark utgörs av tre stora högmossar: Store mosse nationalpark, 
Dumme mosse naturreservat och Komosse naturreservat. 
 
De tillgängliga resurserna för bildandet av skydd för våtmarker är begränsade vilket gör att 
det nationella delmålet att skydda alla myrskyddsplanobjekt kan vara svårt att nå till 2010. 
För att nå målet i Jönköpings län skulle två till tre områden behöva skyddas årligen fram till 
2010. Om takten i avsättning och om anslaget ökar kan det vara möjligt att nå delmålet.  
 

 
Bild 3. På Morarps mosse har ljungen fått fäste på tuvorna som höjer sig mellan de blöta höljorna. I maj 2006 
beslutades det att Morarps mosse i Vaggeryds kommun ska bli ett Natura 2000-område och nu pågår arbetet med att 
skriva en bevarandeplan för området (Foto: Henrik Gustafsson, 2006). 
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Delmål 3. Från och med år 2004 ska inte skogsbilvägar byggas över våtmarker med 
höga natur- eller kulturvärden eller så att dessa våtmarker påverkas negativt på 
annat sätt. 

Skogsbilvägar byggs över våtmarker klass 1 och 2 då skog ska avverkas och 
den enda möjligheten att komma åt skogen är genom anläggande av 
skogsbilvägar över våtmarkerna. 
 
Vid revidering i november 2006 ändrades målåret från 2004 till 2006. 

 
Delmål 4. Minst 400 hektar våtmarker och småvatten ska anläggas eller återställas 
fram till år 2010. 

Mellan 2000-2006 har ca 150 ha våtmarker anlagts i Jönköpings län. I 
kommunens regi anläggs våtmarker i form av dagvattendammar och 
småvatten, bland annat i anslutning till reningsverk (ca 80 ha). Ca 70 ha 
våtmarker har anlagts av enskilda markägare som varit kontakt med 
Länsstyrelsen. Troligtvis anläggs det fler våtmarker utan Länsstyrelsens 

kännedom.  
 
Det kommer att genomföras restaurering av fågelsjöar och myrmarker i ett antal 
naturreservat och Natura 2000-områden under kommande år. Tillsammans bidrar 
restaureringen med betydande arealer och därför bedöms det att delmålet kan komma att 
nås. 
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Levande skogar 

Nationellt mål 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk 
produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska 
mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala 
värden värnas. 
 

 
 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv:  
a. Skogsmarkens naturgivna produktionsförmåga bevaras. 
b. Skogsekosystemets naturliga funktioner och processer upprätthålls. 
c. Naturlig föryngring används på för metoden lämpliga marker. 
d. Skogarnas naturliga hydrologi värnas. 
e. Brändernas påverkan på skogarna bibehålls. 
f. Skötselkrävande skogar med höga natur- och kulturmiljövärden vårdas så att värdena 
bevaras och förstärks. 
g. Skogar med hög grad av olikåldrighet och stor variation i trädslagssammansättning 
värnas. 
h. Kulturminnen och kulturmiljöer värnas. 
i. Skogens naturmiljöer är tillgängliga för allmänhet och turism på ett sådant sätt att dess 
värden bevaras. 
j. Hotade arter och naturtyper skyddas. 
k. Inhemska växt- och djurarter fortlever under naturliga betingelser och i livskraftiga 
bestånd. 
l. Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom sina naturliga 
utbredningsområden så att livskraftiga populationer säkras. 
m. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska 
mångfalden introduceras inte. 
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Når vi de regionala delmålen? 
Delmål 1. Under perioden 1999-2010 ska 7 400 ha produktiv skogsmark i länet 
undantas från skogsproduktion genom formellt skydd. Av den arealen ska 5 550 ha 
skyddas som naturreservat, och 1 850 ha som biotopskydd eller naturvårdsavtal. 
Därutöver ska arealen frivilliga avsättningar öka under perioden så att dessa 
innefattar minst 28 000 ha år 2010.  
Kommentar: Målet är ändrat enligt nytt mål i strategi för formellt skydd av skog i Jönköpings län. 
Målnivån för frivilliga avsättningar kvarstår från tidigare mål eftersom mål för det saknas i strategin. 

Länsstyrelser och kommuner ansvarar för att bilda naturreservat. 
Naturreservat bildas i områden som är 20 ha eller större. Om ett område är 
mindre än 20 ha kan ett biotopskyddsområde bildas och då är det 
skogsstyrelsen som ansvarar för bildandet. I ett biotopskyddat område är det 
fastighetsägaren som äger marken men han får inte bedriva verksamhet eller 

vidta åtgärder som kan skada naturmiljön. Ett tredje instrument för skydd av skog är 
naturvårdsavtal som är ett frivilligt civilrättsligt avtal mellan markägare och skogsstyrelsen.  

Målet innebär att totalt ca 40 000 ha produktiv skogsmark är undantagen från 
skogsproduktion år 2010 varav ca 11 500 formellt skyddat. För att nå målet att 5 500 ha ska 
vara skyddat som naturreservat måste ytterliggare 3 600 ha skogsmark avsättas under 
perioden 2006-2010. Arealen biotopskyddad skogsmark eller skogsmark som omfattas av 
naturvårdsavtal måste öka med ytterliggare 1 444 ha under samma period. (Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, meddelande 2006:8)  
 
Bedömningen angående bildandet av naturreservat är att det är svårt att nå det regionala 
delmålet till 2010. De potentiella reservatsobjekten blir allt mindre i storlek vilket ofta 
innebär att det krävs en större arbetsinsats per skyddad arealenhet. Svårigheten att få fram 
bytesmark till enskilda skogsägare fördröjer också arbetsprocessen. Med dagens skyddstakt 
kommer det regionala miljömålet att nås tidigast 2014. För att nå målet behövs det mer 
resurser för både skydd, skötsel och restaurering. Dessutom behöver kunskapen om 
skogens kulturmiljöer, fornlämningar och bebyggelse kompletteras. Bedömningen av 
bildandet av biotopskydd och naturvårdsavtal är att det regionala delmålet kan vara möjligt 
att nå. Takten i avsättningen av skyddade områden behöver dock ökas. Mer resurser 
kommer också att behövas för skötsel och restaurering av viktiga områden med höga 
natur- och kulturvärden.  
 
Delmål 2. Med utgångspunkt från skogstillståndet 1998 ska den biologiska 
mångfalden förstärkas på följande sätt fram till år 2010: 

1. Mängden hård död ved ska öka med minst 40 %. Det innebär att det i 
genomsnitt ska finnas mer än tre skogskubikmeter hård död ved per hektar. 

2. Arealen äldre lövrik skog ska öka med minst 10 %.  
3. Arealen gammal skog ska öka med minst 5 %.  
4. Arealen mark föryngrad med lövskog ska öka.  
5. Antalet grova träd ska öka. 

Målen för den förstärkta biologiska mångfalden gäller för skogsmark exklusive 
skogsmark inom nationalparker, naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal. 
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Punkt 1, 2, 4 och 5 kommer att nås till 2010. Punkt 3 kommer inte att kunna 
nås. All gammal skog är den skog som avverkas och den skog som inte 
avverkas avsätts som exempelvis naturreservat och omfattas då inte av detta 
mål. 
 

Delmål 3. Skogsmarken ska brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas 
och så att skador på övriga kända värdefulla kulturlämningar är försumbara senast 
år 2010. 

Skogsstyrelsen ansvarar för att Länsstyrelsen får ta del av de 
avverkningsanmälningar som berörs av fasta fornlämningar 
(avverkningsanmälningar ska göras på arealer större än 0,5 ha). Länsstyrelsen 
beslutar om vilka åtgärder som ska vidtas vid fornlämningen, till exempel att 
maskinell markberedning inte får ske för nära fornlämningen och att körvägar 

ska gå runtom en fornlämning istället för i nära anslutning till den. Detta system efterlevs 
inte alltid, avverkningsanmälningar kommer inte in från alla distrikt och det är svårt för 
Länsstyrelsen att då ha koll på att fornlämningar inte skadas.  
 
Resurserna för tillsyn på fornlämningar som berörs av avverkningsanmälningar är i stort 
sett obefintlig. Under 2004 besöktes 10 av 40 avverkningsanmälningar som kommit in 
mellan 2001-2003 i Jönköpings län. Från dessa besök visade det sig att 2 av anmälningarna 
hade fornlämningar med skador i form av körskador och skador i samband med 
markberedning. På åtta av anmälningarna fanns skador men dessa bedömdes inte vara så 
allvarliga. Enligt en undersökning som riksantikvarieämbetet utfört i tre län hade ca 60-
80 % av avverkningsanmälningarna fornlämningar med skador (Norman, P. 
Riksantikvarieämbetet 2006).  
 
Skogsstyrelsen ansvarar för kulturlämningar i skogen och dessa omfattas inte av det lagkrav 
som fornlämningarna gör (kulturminneslagen 2 kap § 6). Kulturlämningar skyddas enligt 
skogsvårdslagens hänsynsregler som säger att skador på kulturlämningar ska begränsas eller 
undvikas. Länsstyrelsen arbetar med att sprida information om hur man bör arbeta i 
anslutning till fornlämningar. Målgruppen är företag eller markägare som arbetar i skogen. 
 
Delmålet kommer troligtvis inte att nås till 2010. Förutsättningarna är dock bättre för 
fornlämningar än vad de är för kulturlämningarna.  
 
Delmål 4. Åtgärdsprogram ska finnas och ha inletts senast år 2007 för de hotade 
arter som har behov av riktade åtgärder i Jönköpings län. 

Alla åtgärdsprogram är inte framtagna men Länsstyrelsen arbetar med 
åtgärder för samtliga hotade arter som ska få ett åtgärdsprogram. 
Åtgärdsprogrammen kommer sannolikt att finnas vid utgången av 2007. 
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Ett rikt odlingslandskap 

Nationellt mål 
Odlingslandskapet och jordbruksmarkens värde för 
biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och 
kulturmiljövärdena bevaras och stärks. 
 

 
 
 

Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv: 
a. Åkermarken har ett välbalanserat näringstillstånd, bra markstruktur och mullhalt samt så 
låg föroreningshalt att ekosystemens funktioner och människors hälsa inte hotas. 
b. Odlingslandskapet brukas på sådant sätt att negativa miljöeffekter minimeras och den 
biologiska mångfalden gynnas. 
c. Jorden brukas på ett sådant sätt att markens långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls. 
d. Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande inslag av småbiotoper och 
vattenmiljöer. 
e. Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet som uppkommit genom lång, 
traditionsenlig skötsel bevaras eller förbättras. 
f. Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden bevaras och 
utvecklas. 
g. Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och bevaras. 
h. Odlingslandskapets icke-domesticerade växt- och djurarter har sina livsmiljöer och 
spridningsvägar säkerställda. 
i. Den genetiska variationen hos domesticerade djur och växter bevaras. Kulturväxter 
bevaras så långt möjligt på sina historiska platser. 
j. Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som kan hota den biologiska 
mångfalden introduceras inte. 
k. Naturmiljöer i odlingslandskapet är tillgängliga för allmänhet och turism på ett sådant 
sätt att dess värden bevaras.  
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Når vi de regionala delmålen? 
Vid revidering i november 2006 tillkom tre delmål som behandlar hotade arter, ekologisk 
produktion och ekologisk konsumtion. 
 
Delmål 1. Senast år 2010 ska samtliga ängs- och betesmarker (motsvarande 2001 års 
nivå och den areal som kommer fram i ängs- och betesmarksinventeringen) bevaras 
och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Arealen hävdad ängsmark ska 
utökas med minst 120 hektar och arealen hävdad skogsbetesmark ska utökas med 
minst 100 hektar till år 2010 (jämfört med 2001 års nivå). 

Betesmarker och slåtterängar hyser en stor del av odlingslandskapets natur- 
och kulturvärden. Under 1900-talet har arealen ängs- och betesmarker 
minskat kraftigt som en följd av ett specialiserat och effektiviserat jordbruk. 
Betesmarkerna kräver skötsel, i första hand med hjälp av betesdjur, för att 
behålla sina värden. I ängen finns en unik arttäthet och artrikedom som är 

helt beroende av bondens skötsel. Fagning, slåtter, höbärgning, lövtäkt, efterbete och 
röjning ingår i den årliga hävden av en traditionellt skött äng. Jordbrukare kan få 
miljöersättning för att sköta sina värdefulla ängar och betesmarker.  
 
Arealen betesmarker med miljöersättning ökar, vilket är positivt eftersom det förutsätter att 
dessa marker sköts. Både marker med enbart grundersättning (lägre skötselkrav) och 
marker med tilläggsersättning (högre skötselkrav) ökar i Jönköpings län. Arealen skogsbete 
ökar men inte i tillräcklig utsträckning. Från år 2001 till år 2006 har arealen skogsbete ökat 
med 13 ha (figur 13). För att målet ska nås behöver arealen skogsbete öka med ytterliggare 
87 ha under 4 år.  

Areal skogsbete med miljöersättning
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Figur 13. Areal skogsbetesmark med miljöstöd.  
 
Mellan år 2001 och 2005 har arealen slåtterängar med miljöersättning ökat med 36 ha. År 
2010 ska arealen slåtterängar ha ökat till 271 ha enligt delmålet. Det innebär att arealen 
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måste öka med 84 ha mellan åren 2005 och 2010 för att delmålet ska nås (figur 14). Takten 
måste mer än fördubblas under perioden 2005-2010 jämfört med perioden 2001-2005 för 
att nå arealmålet. Rådgivning, inspiration och ersättningarna inom Miljö- och 
landsbygdsprogrammet är viktiga verktyg i arbetet. Bedömningen blir att målet avseende 
skogsbete och slåtterängar inte kommer att nås.  
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Figur 14. Areal slåtterängar med miljöstöd. 
 
Delmål 2. Mängden småbiotoper i odlingslandskapet ska bevaras i minst dagens 
omfattning i hela länet (jämfört med 2001 års nivå). 

För följande biotoper i jordbrukslandskapet finns ett generellt biotopskydd: 
Alléer, källor med omgivande våtmark (max 1 ha), odlingsrösen, pilevallar, 
småvatten och våtmarker (max 1 ha), stenmurar och åkerholmar (max 0,5 ha). 
Inga åtgärder får utföras i eller på dessa biotoper som medför att de skadas. 
Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen medge undantag från 

biotopskydd. Länsstyrelsen beviljar dispens från biotopskyddet för ca 5-10 biotoper per år. 
Denna förlust av småbiotoper kan ses som försumbar. Ett större hot mot småbiotoperna 
utgör igenväxning av åkrar, betes- och ängsmarker. Under perioden 2000-2006 har 
markägare anmält till Länsstyrelsen att de planerar att omföra ca 100 ha jordbruksmark till 
skogsmark. Vad den naturliga igenväxningen av åker, betes- och ängsmark uppgår till finns 
det inga uppgifter på. I och med igenplantering och igenväxning försvinner ett antal 
småbiotoper men antalet är okänt. Under perioden 2000-2006 har 160 ha betesmarker fått 
restaureringsstöd från Länsstyrelsen vilket innebär att ett antal småbiotoper har tillkommit.  
 
Förlusten av småbiotoper i samband med igenplantering av åker, betes- och ängsmark samt 
genom dispenser från biotopskyddet kompenseras troligtvis av de marker som restaureras. 
Förlusten av småbiotoper i samband med naturlig igenväxning av åker, betes- och 
ängsmark medför att det blir svårt att nå målet.  
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Delmål 3. Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ska öka till år 2010 
med cirka 70 % (jämfört med 2001 års nivå). 

Fornlämningar, odlingsrösen, stenmurar och alléer är exempel på 
kulturbärande landskapselement i odlingslandskapet. Dessa är viktiga delar i 
vårt gemensamma historiska arv. De speglar våra förfäders planering av 
landskapet och ger oss en bild av gångna tiders markanvändning. De är också 
viktiga för den biologiska mångfalden. Det småskaliga jordbrukets bebyggelse 

och kulturlandskap ingår i Jönköpings läns kulturmiljöprofil.  
 
Antalet kulturbärande landskapselement i odlingslandskapet har minskat kraftigt under 
1900-talet, vilket är ett resultat av en långt driven mekaniseringen av jordbruket. Markägare 
har, under vissa förutsättningar, möjlighet att få ersättning för att vårda landskapselement. I 
Jönköpings län är idag drygt vart femte jordbruksföretag anslutet till kulturmiljöstödet. Den 
årliga ökningen av vårdade landskapselement har för Jönköpings läns del hitintills varit 
något högre än riksgenomsnittet. I Jönköpings län har antalet vårdade landskapselement 
ökat med ca 14 % mellan åren 2001 och 2003. Antalet vårdade landskapselement är också 
högre än under föregående stödperiod (1996 - 2000). Om det ska vara möjligt att nå målet 
om en ökning av antalet vårdade landskapselement i länet med 70 % under perioden 2001 
till 2010 måste en stadig ökning av antalet anslutna brukare fortsätta. För att detta ska 
kunna ske måste vi genom informationsinsatser öka intresset för skötseln av de 
kulturbärande landskapselementen, bland annat genom enskild rådgivning, kurser och 
fältvandringar.  
 
Utöver de miljöer som vårdas genom kulturmiljöstöd till jordbrukare vårdas fem miljöer i 
länet med stöd av bidrag till kulturmiljövård. Mängden kulturbärande element som 
tillkommer utöver miljöstöden är med andra ord obetydlig. 
 
Delmål 4. Senast år 2005 ska ett program finnas för hur lantbrukets kulturhistoriskt 
värdefulla ekonomibyggnader kan tas till vara. 

Arbetet med programmet pågår och beräknas vara avslutat under 2007. 
Programmet fanns inte vid utgången av 2005. 
 
Vid revidering i november 2006 ändrades målåret från 2005 till 2007 och ett 
till gjordes att det är länet som avses. 

 
Delmål 5. År 2005 är minst 25 % av länets åkerareal ekologiskt odlad. 

I Jönköpings län är minst 25 % av länets åkerareal ekologiskt odlad. 
 
Vid revidering i november 2006 utgick målet. 
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God bebyggd miljö 

Nationellt mål 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en 
god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god 
regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
tillvara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 
lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så 
att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 

 
Miljökvalitetsmålet innebär i ett generationsperspektiv: 
a. Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att alla människor ges möjlighet till ett rikt och 
utvecklande liv och så att omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas. 
b. Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och 
bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas. 
c. En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av byggnader, 
anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning och omvandling av 
befintlig bebyggelse. 
d. Förutsättningarna för boende på landsbygden är goda och ekologiskt hållbara. 
e. Boende- och fritidsmiljön, samt så långt möjligt arbetsmiljön, uppfyller samhällets krav 
på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft. 
f. Natur- och grönområden med närhet till bebyggelsen och med god tillgänglighet värnas 
så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses. 
g. Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas 
h. Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så att skadliga intrång i 
stads- eller naturmiljön begränsas och så att de inte utgör hälso- eller säkerhetsrisker eller i 
övrigt är störande för miljön. 
i. Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga och 
förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda. 
j. Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar, skadliga radonhalter 
eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker. 
k. Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och andra föroreningar. 
l. Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett effektivt, 
resursbesparande och miljöanpassat sätt och främst förnybara energikällor används. 
m. Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i fråga med hänsyn till 
användningsområdet. 
n. Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen och för natur- och 
kulturlandskapet bevaras. 
o. Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar. 
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p. Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och 
återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess omgivning. 
 
Vid revidering i november 2006 genomfördes smärre förändringar av beskrivningen i ett 
generationsperspektiv. 

Når vi de regionala delmålen? 
Planeringsunderlag 
Delmål 1:1: Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service 
och kultur kan åstadkommas så att bilanvändningen kan minska och 
förutsättningarna för bättre folkhälsa samt miljöanpassade och resurssnåla 
transporter förbättras. 

Nya översiktsplaner är på gång i merparten av länets kommuner och dessa 
kan sägas motsvara målets formulering. Det är möjligt att målet nås om fler 
åtgärder görs på området.  
 
 

Delmål 1:2: Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara 
och utvecklas. 

Nya översiktsplaner är på gång i länets kommuner och dessa kan sägas 
motsvara målets formulering. De flesta av länets kommuner har program för 
tillvaratagande och utveckling av de kulturhistoriska värdena men dessa är 
föråldrade och behöver kompletteras med det moderna samhällets kulturarv. 
I dagsläget är det endast i Jönköpings kommun som arbetet med 
komplettering pågår.  

 
Delmål 1:3: Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära 
områden ska bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas. 

Nya översiktsplaner är på gång i merparten av länets kommuner och dessa 
kan sägas motsvara målets formulering. Det är möjligt att målet nås om fler 
åtgärder görs på området.  
 
 

Delmål 1:4: Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på 
program och strategier för hur energianvändningen ska effektiviseras, hur förnybara 
energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas. 

Nya översiktsplaner är på gång i merparten av länets kommuner och dessa 
kan sägas motsvara målets formulering. Det är möjligt att målet nås om fler 
åtgärder görs på området.  
 
Vid revidering i november 2006 gjordes smärre justeringar under delmål 1. 
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Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Delmål 2. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen ska senast år 2010 vara 
identifierad och ett program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt ska minst 
25 % av den värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad. 

Arbetet med identifiering av den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen är 
påbörjat och kan troligtvis nås till 2010. Att skydda 25 % av den värdefulla 
bebyggelsen kommer inte att nås till 2010. 
 
Vid revidering i november 2006 ändrades målet i enlighet med det 
nationella så att den sista delen av delmålet har omformulerats. 

 
Buller 
Delmål 3. Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 
minst 10 % till år 2010 jämfört med år 1998. 

Samhällsbuller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör 
flest antal människor i Sverige.  
 
Enligt en nationell miljöhälsoenkät som gjordes 1999 besväras nära 1 miljon 
människor (22 %) i hela landet i åldern 19-81 år av buller i sin bostad minst en 

gång per vecka. I Jönköpings län är ca 10 % av männen och 11 % av kvinnorna störda av 
trafikbuller. Problemet är störst i närheten av stora trafikleder. Trots att buller inte är direkt 
livshotande på samma sätt som vissa andra miljöstörningar betyder det mycket för vår hälsa 
och möjligheten till en god livskvalitet. Besvär av buller kan leda till störningar av sömn och 
vila, eller ge upphov till stress. Buller kan även leda till sämre inlärningsförmåga och göra 
det svårare att höra vad andra säger, inte minst för personer med hörselnedsättning. 
Samhällsbullers inverkan på sociala beteenden och aktiviteter har stor betydelse. Mest 
påverkas vila och fritid. Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö innebär bland annat att 
livsmiljön ska vara hälsosam. Riksdagen har beslutat om riktvärden för trafikbuller och 
sedan 1993 finns ett förslag till handlingsplan mot buller (SOU 1993:65), där riskerna 
påtagligt skulle reduceras. Dagens samhällsutveckling innebär ändå att vi inte kommer att 
kunna uppnå ett samhällsbuller som överensstämmer med en hälsosam miljö i hela landet, 
om inte avsevärda insatser görs.  
 
Trots att insatser görs för att minska antalet människor som störs av buller ser målet ut att 
bli svårt att nå. Det faktum att trafiken ökar samtidigt som många människor idag bor i 
områden där bullernivån ligger strax under riktvärdena gör att nya personer blir störda i 
den takt åtgärder vidtas och målet anses svårt att nå. 
 
Uttag av naturgrus 
Delmål 4. År 2010 ska uttaget av naturgrus i länet vara högst 600 000 ton per år och 
andelen återanvänt material utgöra minst 10 % av ballastanvändningen. 

Naturgrus är en ändlig resurs som det blir alltmer ont om i flertalet av 
Sveriges kommuner. Naturgrus har stor betydelse som grundvattenmagasin 
för dricksvattenförsörjningen. Åsar och andra geologiska formationer 
används som vattentäkter och för behandling av råvatten. De har också ofta 
stora natur- och kulturvärden och är viktiga för friluftslivet. Därför bör uttag 
av naturgrus minimeras och ersättas av i första hand återanvänt material och i 
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andra hand krossberg eller morän. Tillgången på berg som är möjligt att krossa till 
makadam är i princip oändligt. Däremot begränsas tillgången av kvalitets- och miljökrav. 
Även restprodukter från till exempel bygg- och anläggningsarbeten kan användas som 
ballastmaterial. Naturgrus används framförallt som ballastmaterial inom byggindustrin, vid 
väg-, bro- och husbyggnad och inom betongindustrin.  
 
Under 2004 var det totala uttaget av naturgrus, morän och krossat berg (ballast) 
ca 77 miljoner ton, varav drygt 27 procent utgjordes av naturgrus (21 miljoner ton). 
(www.sgu.se) Under samma år uppgick användningen av naturgrus i Jönköpings län till 
cirka 709 000 ton (figur 15). Naturgrus var en gång i tiden det dominerande 
ballastmaterialet men genom omställning till andra materialslag har användningen av 
naturgrus minskat. År 1999 utgjorde andelen naturgrus mer än hälften (53 %) av den totala 
mängden ballastmaterial. År 2004 har andelen sjunkit till mindre än en fjärdedel (24 %). 
Motsvarande andel sett till hela landet var år 2004 cirka 30 %. I totala mängden ballast har 
dock inte återanvända massor inräknats, eftersom återrapportering av dessa saknas. Inte 
heller fastighetsägares uttag ur husbehovstäkter finns med. 
 
För att delmålet ska nås måste användningen av naturgrus minska med ytterligare ca 
109 000 ton mellan åren 2004 och 2010. Hållningen vid prövning av täkter i 
naturgrusavlagringar är därför mycket restriktiv. För att följa upp hur stor andelen 
återanvänt material är måste rutiner för återrapportering av återanvända massor införas. 
Delmålet kommer med stor sannolikhet att nås i Jönköpings län när det gäller uttag av 
naturgrus. (Länsstyrelsen i Jönköpings län. Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Begränsad 
klimatpåverkan och God bebyggd miljö. Remissutgåva) 
 
Vid revidering i november 2006 ändrades delmålet i enlighet med det nationella så att den 
sista delen av delmålet har strukits. 

Grusanvändning
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Figur 15. Uttag av morän, krossberg och naturgrus. Målnivån är att uttaget av naturgrus ska vara 600 000 ton år 2010.  
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Avfall 
Delmål 5. Mängden deponerat avfall exklusive gruvavfall ska minska med minst 
50 % till år 2005 räknat från 1994 års nivå samtidigt som den totala mängden 
genererat avfall inte ökar. 

Mängden deponerat hushållsavfall har i Jönköpings län minskat med nästan 
85 % sedan 1994 och med nästan 62 % mellan 2004 och 2005. År 2005 
deponerades 32 kg per person och år i länet, genomsnittet i landet var 23 kg. 
Målet har nåtts med god marginal. (www.miljomal.nu) 
 

Vid revidering i november 2006 ändrades delmålet i enlighet med det nationella. 
 
Delmål 6. Samtliga avfallsdeponier har senast år 2008 uppnått enhetlig standard och 
uppfyller högt uppställda miljökrav enligt EU:s beslutade direktiv om deponering 
av avfall. 

Av länets befintliga avfallsdeponier kommer endast Flishults deponi i 
Vetlanda kommun och en avfallsdeponi i Hult i Jönköpings kommun att vara 
i drift vid utgången av 2008. En ny deponi planeras vara i drift i Boda i Nässjö 
kommun. Deponierna kommer att ta vara på både icke farligt och farligt 
avfall.  

 
Vid revidering i november 2006 utgick delmålet eftersom det måste genomföras på grund 
av lagkrav. 
 
Energianvändning m.m. i byggnader 
Delmål 7. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler 
minskar och är lägre år 2010 än år 1995. Detta ska bland annat ske genom att den 
totala energianvändningen effektiviseras för att på sikt minska. 

Energianvändningen i hushållen har minskat med ca 19 %* mellan åren 1995-
2003. Energianvändningen inom service har ökat med 1,5 %. Data är hämtat 
från SCB, men saknas för lokaler. Därför används data från servicesektorn. 
Energianvändning i lokaler förekommer även inom industrin och där har 

energianvändningen minskat med 11 % mellan 1995-2003. Denna minskning avser dock 
inte enbart lokaler utan även energianvändning till maskiner etc. (www.scb.se)  
 
Bedömningen är att målet kommer att nås när det gäller energianvändningens 
miljöbelastning. Energianvändningen minskar och utsläppen av CO2 minskar då fossila 
bränslen byts ut mot förnyelsebara energislag. (Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 
2007:XX, Åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö. 
Remissutgåva.) 
 
Vid revidering i november 2006 gjordes en formuleringsändring. 
 
 
 

                                                 
* Data är korrigerat för temperaturskillnader mellan olika år. 
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Inomhusmiljön 
Delmål 8. År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan 
negativt. 
Därför ska det säkerställas att 

• samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 
2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,  

• radonhalten i alla skolor och förskolor år 2010 är lägre än 200 
Becquerel/kubikmeter luft och att 

• radonhalten i alla bostäder år 2020 är lägre än 200 Becquerel/kubikmeter 
luft. 

Riksdag och regering tog 1991 beslut om att införa regler om obligatorisk 
ventilationskontroll. De byggnader som ska kontrolleras är: Daghem, skolor, 
vårdlokaler, flerbostadshus, kontorsbyggnader med FT- F-, och S-ventilation 
samt en- och tvåbostadshus med FT-ventilation. Mellan 1993-1995 gjordes 
den första kontrollen och besiktningen ska ske med 2-9 års intervall med 

undantag för en- och tvåbostadshus som endast kontrolleras vid nybyggnad. Resultaten 
från den obligatoriska ventilationskontrollen visar att många ventilationssystem har 
allvarliga brister. Vid allvarliga fel underkänner besiktningsförrättarna systemen och 
åtgärder måste sättas in omedelbart. (www.boverket.se) 

Under 2006/2007 koordinerar socialstyrelsen ett nationellt tillsynsprojekt där mätningar 
och åtgärder angående radon ska utföras. Syftet med projektet är att samla in data om 
radonsituationen i kommuners skolor och förskolor, att uppmuntra de kommuner som inte 
har utfört mätningar i alla sina skolor och förskolor under 2006/2007 samt att uppmuntra 
att åtgärder görs i de skolor och förskolor som har radonhalter över 200 Bq/m3. Projektet 
ska leda till att verksamhetsansvariga följer det regelverk som finns gällande radon och i 
ökad omfattning inför egenkontroll. Projektet ska även leda till en effektivare tillsyn hos de 
lokala myndigheterna genom att uppmuntra dessa att ställa krav på verksamhetsutövarna 
att genomföra mätningar och åtgärder där sådana inte har gjorts. Slutligen ska projektet 
leda till att socialstyrelsen i samråd med länsstyrelserna genomför en kvalitativt inriktad 
uppföljning av radon under 2007. Projektet kommer att utgöra underlag för att bedöma om 
miljökvalitetsmålet angående radon i skolor och förskolor kommer att nås. I Jönköpings 
län deltar samtliga kommuner utom Gnosjö, Gislaved och Vaggeryd. 
(www.socialstyrelsen.se)  

I Jönköpings län har 9 av 13 kommuner rapporterat in resultat av radonmätningar i skolor 
och förskolor. I 40 % av de genomförda mätningarna i dessa lokaler översteg radonhalten 
200 Bq per kubikmeter. I 12 % av fallen var radonhalten också högre än 400 Bq per 
kubikmeter. Radonsituationen är bättre kartlagd i denna typ av lokaler än i bostäder. Det 
regionala delmålet om radonhalter understigande 200 Bq/m3 luft i alla skolor och förskolor 
år 2010 bedöms kunna nås. (www.miljomal.nu) 

Kunskapen om radonhalten i länets flerbostadshus och småhus är än så länge bristfällig. I 
Jönköpings län har 9 av 13 kommuner rapporterat in resultat av radonmätningar i 
flerbostadshus och i småhus Radonmätningar har genomförts i 703 bostäder i 
flerbostadshus och i 4013 småhus, vilket motsvarar 7 % av småhusen. I 38 % av de 
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genomförda mätningarna i flerbostadshus översteg radonhalten 200 Bq per kubikmeter. I 
10 % av fallen var radonhalten också högre än 400 Bq per kubikmeter. I 43 % av de 
genomförda mätningarna i småhusen var radonhalten högre än 200 Bq per kubikmeter luft. 
I 15 % av fallen var radonhalten högre än 400 Bq per kubikmeter luft. 63 hus har sanerats. 
(www.miljomal.nu) På www.radonguiden.se finns information om radon och hur man 
mäter, sanerar och söker bidrag för sanering av radon.  

Bristande kunskapsunderlag, låg radonsaneringstakt och dålig kontroll av ventilation gör att 
delmålet bedöms bli svårt att nå. (www.socialstyrelsen.se) 

Delmål 9. År 2010 har hälsoriskerna orsakade av passiv rökning minskat och högst 
10 % av befolkningen är dagligrökare. 

I en nationell miljöhälsoenkät framkom att ca 10 % av befolkningen i 
Jönköpings län i åldrarna 19-81 år dagligen utsattes för miljötobaksrök. 
Enkäten skickades ut till ca 750 personer i länet år 1999. Situationen har 
sannolikt inte förändrats särskilt mycket sedan 1999. (www.miljomal.nu) 

År 2002 var i genomsnitt 16 % av befolkningen i Jönköpings län dagligrökare. Enligt 
folkhälsoenkäten 2005 har antalet dagligrökare minskat till 14 %. Fördelningen mellan män 
och kvinnor är 12 % respektive 16 %. (Landstinget i Jönköpings län, folkhälsoavdelningen)  
 
Den 1 juni 2005 trädde en lag i kraft som innebär rökförbud på alla serveringsställen. 
Människor kommer sannolikt att även fortsättningsvis utsättas för miljötobaksrök, 
åtminstone i hemmet, varför miljömålet ur ett generationsperspektiv kan bli svårt att nå. 
Exponeringen bedöms emellertid ha avtagit såväl i hemmet som på arbetsplatsen och en 
ytterligare nedgång är att vänta. 
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