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Förord
Vi lever gott i Kalmar län. Här finns ett variationsrikt landskap med många olika typer av
miljöer med höga natur- och kulturvärden. Vårt
län har formats av naturens krafter och tidigare
länsbors brukande av jord, skog och vatten, till
nöje och nytta för oss som bor och verkar här,
men också för dem som besöker oss.
Vi ska värna och utveckla vår unika region hållbart så att våra barn och barnbarn får samma eller ännu bättre förutsättningar att leva ett gott liv
i Kalmar län.
Sveriges riksdag har som mål att vi år 2020 ska
lämna över ett samhälle till nästa generation där
våra största miljöproblem är lösta utan att vi har
skapat nya i andra länder. För att nå dit krävs insatser från alla i vårt samhälle, från offentlig förvalting och näringsliv till branschorganisationer,
föreningsliv och enskilda människor. Mycket
bra miljöarbete pågår och ger effekt i länet redan
idag. Men för att möta de större utmaningar vi
har och för att nå de nå 15 miljökvalitetsmål

som berör länet så måste vi öka takten i arbetet.
Det är min förhoppning att det åtgärdsprogram du håller i din hand ska fungera som
ett användbart verktyg i vårt genensamma arbete med att genomföra fler konkreta miljömålsåtgärder, regionalt och lokalt.
Jag är övertygad om att vi kan göra mer om vi
gör det tillsammans, dels i de många väl fungerande nätverk vi redan har i länet, men också i
nya, effektiva och gränsöverskridande samverkansformer.
I arbetet med att ställa om vårt samhälle finns
många möjligheter till innovation och utveckling. Låt oss tillsammans ta vara på dem i vårt
arbete med att utveckla länet med siktet inställt
på nästa generations goda livsmiljö i Kalmar
län.

Stefan Carlsson, landshövding

”Vi ska värna och utveckla
vår unika region hållbart”
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inledning
Detta åtgärdsprogram beskriver 98 åtgärder för
en bättre miljö. Genomför vi dessa och samtidigt fortsätter det miljöarbete som redan bedrivs
i länet har vi tagit ett stort kliv närmare möjligheten att nå de 15 miljökvalitetsmål som berör
länet. Den årliga uppföljningen 2014 visade att
endast ett (Frisk luft) av de 12 miljökvalitetsmålen som bedöms på regional nivå är möjligt att
nå till 2020 i Kalmar län.
Programmet är ambitiöst och ska ses som ett
ramverk av åtgärder som är viktiga att prioritera
och samverka kring. Åtgärderna kan integreras i
och vara ett komplement till det miljöarbete som
redan pågår eller planeras i länets offentliga
verksamhet, i vårt näringsliv och bland ideella
organisationer. Programmets åtgärder kommer
emellertid inte att räcka för att vi ska nå miljökvalitetsmålen i tid. Styrmedel och beslut som
fattas på internationell och nationell nivå har
stor påverkan även på vår regionala och lokala
nivå. Dessutom krävs en omställning av våra
produktions- och konsumtionsmönster till att bli
mer långsiktigt hållbara, för att vi ska nå miljömålen.

Efter att åtgärdsprogrammet varit ute på remiss
och flera samstämmiga och värdefulla synpunkter kommit in från en mängd berörda organisationer i länet har arbetet främst fokuserats på att
konkretisera åtgärderna och sätta uppföljningsbara mått på dem.
Vi behöver även fortsättningsvis sätta fokus på
samverkan för att genomföra åtgärderna på det
bästa och mest kostnadseffektiva sättet. Genom
att stimulera varandra mellan näringsliv, kommuner, myndigheter, organisationer och föreningar kan vi utveckla arbetet för en bättre miljö i
Kalmar län och nå ett miljömålsarbete som är
mer integrerat i vardagen och där extra insatser
ger effekt och utveckling.

Sveriges miljömål
generationSMålet
”det övergripande målet för miljöpolitiken är
att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Regional samverkan kring miljömålen
Detta åtgärdsprogram är ett resultat av en bred
och givande samverkansprocess i länet. Redan
2005/2006 skapades en åtgärdsdatabas. Ur den
har de viktigaste och mest effektiva åtgärderna
sållats fram. Detta gjordes genom grupparbeten
tillsammans med 150 deltagare från olika aktörer i länet under en miljömålsdag 2011.

generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

Sedan har arbetet fortsatt, dels i mindre grupper
och dels med hjälp av olika nyckelpersoner,
bland annat ur Länsstyrelsens miljömålsgrupp
med kompetens från olika verksamheter. Delar
av arbetet har också skett tillsammans med
Regionförbundet i Kalmar län för att ligga i linje
med den regionala utvecklingsstrategin, RUS,
med tillhörande handlingsprogram.

För att underlätta möjligheterna att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen fastställer
regeringen etappmål inom prioriterade områden. etappmålen ska tydliggöra de samhällsförändringar som behövs för att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås.

MilJÖKvalitetSMål
Miljökvalitetsmålen (även kallade miljömålen)
beskriver den kvalitet riksdagen vill att miljön
ska ha år 2020. det finns 16 miljökvalitetsmål
inom olika områden, som presenteras närmare
på sidan 6-7 i denna rapport.
etaPPMål

läs mer på www.miljomal.se
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de 16 nationella miljökvalitetsmålen
1 . Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet
ska 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
det globala målet kan uppnås.

2 . Frisk luft

5 . Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska ha återhämtat
sig så att det långsiktigt ger
skydd mot skadlig UV-strålning.

6 . Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning.

7 . Ingen övergödning
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter
och kulturvärden inte skadas.

3 . Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av
nedfall och markanvändning
ska underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål. Nedfallet
av försurande ämnen ska inte
heller öka korrosionshastigheten i markförlagda
tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

4 . Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön
som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna
av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

Halterna av gödande ämnen i
mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar
för biologisk mångfald eller
möjligheterna till allsidig användning av mark
och vatten.

8 . Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara
ekologiskt hållbara och deras
variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald,
kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska
och vattenhushållande funktion ska bevaras,
samtidigt som förutsättningar för friluftsliv
värnas.

9 . Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker
och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar
och vattendrag.
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10 . Hav i balans samt levande kust och
skärgård
Västerhavet och Östersjön ska
ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras.
Kust och skärgård ska ha en
hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och
skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska
skyddas mot ingrepp och andra störningar.

11 . Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion i
landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras
för framtiden.

12 . Levande skogar
Skogens och skogsmarkens
värde för biologisk produktion
ska skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden bevaras
samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

13 . Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska
mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och
stärks.

14 . Storslagen fjällmiljö
Fjällen ska ha en hög grad av
ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att
en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

15 . God bebyggd miljö
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 till vara 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.

16 . Ett rikt växt- och djurliv
Den biologiska mångfalden ska
bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och
framtida generationer. Arternaslivsmiljöer och ekosystemen
samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation.
Människor ska ha tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.
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Syfte och struktur
Åtgärdsprogrammet sträcker sig över en femårsperiod fram till år 2020 och är tänkt att fungera
som ett verktyg för miljöarbetet i Kalmar län.
Syftet är att förbättra miljötillståndet i länet och
stimulera till samverkan mellan myndigheter,
kommuner, näringsliv och andra aktörer. Förhoppningen är också att vi med gemensamma
krafter ska kunna öka takten i miljöarbetet och
hitta nya och effektiva samarbeten.
Programmet är indelat i fem teman: Klimat,
Miljögifter, Vatten och miljöer vid vatten,
Levande landskap samt God bebyggd miljö.
Inom varje tema beskrivs miljötillståndet i länet
följt av en beskrivning av de utmaningar vi står
inför och vad som krävs för att vi ska nå respektive miljökvalitetsmål.
Varje tema avslutas med en åtgärdslista kopplad
till de utmaningar och möjligheter som finns beskrivna inom temaområdet. De åtgärder som är
föreslagna påverkar nästan alltid mer än ett miljökvalitetsmål, vilket också framgår av listan.
Däremot tas en åtgärd endast med en gång och
har ett unikt åtgärdsnummer.

Målgrupper
Följande är målgrupper för detta åtgärdsprogram:

•
•
•

Kommuner: politiker och tjänstemän
Företag: miljösamordnare och chefer
Övriga berörda organisationer och
föreningar

Detta utesluter inte att åtgärderna i andra hand
når andra grupper i samhället, men åtgärdsprogrammet vänder sig inte i första hand till exempelvis allmänheten.

Aktörer får åta sig åtgärder
För varje åtgärd finns förslag på huvudaktör och
medaktörer, förväntad effekt för miljön samt ett
uppföljningsbart mått. Till åtgärdsprogrammet
kopplas en lista med de aktörer som åtagit sig
att genomföra åtgärder.
Det är alltså upp till aktörerna att åta sig att genomföra åtgärderna, som huvudaktör eller som
medaktör. De aktörer som är föreslagna som huvudaktör för åtgärden tar vid ett åtagande även
på sig att initiera och driva åtgärden i samverkan
med föreslagna medaktörer. Aktör som vill åta
sig en åtgärd men som inte finns föreslagen är
självklart välkommen att åta sig åtgärden ändå.
För många av åtgärderna är kommunerna föreslagna som huvudaktörer. Flertalet av dessa åtgärder kan göras i samverkan mellan kommuner
och med stöd av Länsstyrelsen och/eller Regionförbundet.
Åtagandelistan kommer att uppdateras löpande
under hela programperioden. Åtgärdsprogram
med åtgärdslistor som går att sortera på miljökvalitesmål, och åtagandelista finns på Länsstyrelsens webbplats:
www.lansstyrelsen.se/kalmar /miljomal

Genomförande av åtgärder
I enstaka fall är åtgärderna tidsatta, men för flertalet åtgärder saknas tidpunkt för genomförande
eftersom aktörerna som åtar sig åtgärderna måste få möjlighet att planera in dem i sin verksamhet.
Det är däremot viktigt att åtgärdsarbetet kommer igång direkt i början av programperioden.
Därför påbörjas åtagandeprocessen direkt i
samband med att åtgärdsprogrammet sprids till
länets aktörer. Vid åtagandet av en åtgärd får aktörerna också precisera i tid när de planerar att
starta åtgärden.
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Prioritering och kostnad
Prioriteringar mellan och kostnadsberäkningar
av åtgärderna har inte gjorts i samband med arbetet med åtgärdsprogrammet. Prioriteringar
mellan åtgärderna kommer att göras under åtagandeprocessen. Planering och kostnadsberäkning behöver göras inför varje åtgärdsstart för
att säkerställa att åtgärden blir effektiv i både
kostnad och effekt. Många av åtgärderna har
också direkta kopplingar till åtgärder som finns i
andra strategier, planer och åtgärdsprogram. Vilka de är framgår av åtgärdslistorna.
Finansiering
Någon specifik finansiering följer inte med åtgärderna i detta program. Däremot har sådana
åtgärder prioriterats där rådigheten i länet är stor
och prioriteringar i den ordinarie verksamheten
och/eller genom gemensam finansiering av åtgärder borde kunna möjliggöra ett genomförande.
För många av åtgärderna finns riktade statliga
stöd, projektmedel eller bidrag att söka. Som
miljömålsansvarig myndighet i länet har Länsstyrelsen ett ansvar att stimulera, samordna och
stödja åtgärdsarbetet genom att bland annat informera om olika möjligheter till finansiering av
åtgärder samt skapa arenor för nya samarbete.

Uppföljning
Länsstyrelsen kommer att följa upp åtgärdsarbetet varje år med början 2016.
Uppföljningen kommer att göras genom att en
webbenkät skickas ut till de aktörer som åtagit
sig åtgärder ur programmet.

Enkäten kommer att fråga aktörerna om genomförandegraden för åtgärden, klassad i en fyrgradig skala:

•
•
•

Genomförd helt eller i huvudsak genomfört, eller pågår kontinuerligt, G
Genomförd till hälften eller mer, H
Påbörjade men ännu inte gjort hälften, P
Ej påbörjade, E

I samband med enkäten kommer det också att
ges möjlighet att redovisa resultat samt åtgärdernas miljöeffekt.
Uppföljningens syfte är att:

•
•
•

•

ge en lägesbild över åtgärdsarbetet
vara underlag för Länsstyrelsens arbete
med att stödja kommunerna och övriga aktörer i åtgärdsarbetet
vara ett komplement till den årliga regionala uppföljningen av miljömålen som
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen gör och
där tillståndet och utvecklingen i miljön
analyseras och bedöms
inspirera aktörerna att utveckla sitt
miljöarbete

Läs mer om finansiering och uppföljning
På länsstyrelsens webbplats finns vägledning
till finansiering av olika typer av miljömålsåtgärder.
där berättar vi också mer om hur åtgärdsprogrammet kommer att följas upp och användas
i den årliga regionala uppföljningen av miljömålen.
www.lansstyrelsen.se/kalmar/miljomal
den senaste årliga uppföljningen och bedömningen av miljömålen i Kalmar län hittar du på
www.miljomal.se
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Kalmar län har en vacker skärgård med bibehållen karaktär. Service är en förutsättning för att skärgården ska
fortsätta leva. Foto: smalandsbilder.se
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Miljömålsarbete sker varje dag
Varje dag görs insatser och besluts fattas på
lokal och regional nivå som bidrar till att nå
miljökvalitetsmålen. Nedan ges exempel på
pågående arbete i länet som utgör viktiga
förutsättningar för genomförandet av föreslagna åtgärder i detta program.

Samhällsplanering
Fysisk samhällsplanering är en viktig del för
den hållbara utvecklingen. Kommunerna
spelar en avgörande roll i samhällsplaneringen
och har ansvaret för översikts- och detaljplanearbetet, där vattenfrågorna tillsammans med
natur- och kulturmiljövården har en central
plats. Kommunerna är också ansvariga för att
tillgodose vattentjänster, både vattenförsörjning och avlopp, åt sina invånare och har
därigenom också ansvaret för att det finns
tillräcklig rening och tillgång till vatten av god
kvalitet. Planläggning av mark, vatten och
bebyggelse regleras enligt Plan- och bygglagen (PBL). Kommunerna upprättar planer och
ger bygglov. Länsstyrelsen tar fram planeringsunderlag, ge råd och vägledning och
granska kommunernas planer.
Tillsyn och prövning av miljöfarliga
verksamheter
Tillsynen innebär att ställa krav och ge information och rådgivning så att, verksamheters
miljöpåverkan minskar. Detta område omfattar
bland annat tillståndsprövning, tillsynsvägledning, vattenverksamhet och efterbehandling av
förorenade områden. Länsstyrelsen och kommunerna bedriver myndighetsutövning på
miljöområdet.
Övervakning av luftföroreningar
Kalmar läns luftvårdsförbund är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter
och andra intressenter som påverkar luftmiljön
eller har intressen i luftvårdsfrågor. Förbundet
samordnar, bevakar och informerar om utvecklingen av luftföroreningarnas spridning och påverkan inom regionen.

Skydd av naturmiljöer
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och kommunerna
skyddar, förvaltar och följer tillståndet i länets
natur. Exempel är samråd vid verksamheter som
påverkar naturmiljön, prövning av strandskydds- och biotopdispenser och förverkligande
av åtgärdsprogram för hotade arter. Länsstyrelsen är för närvarande del i flera projekt med
ekonomiskt stöd från EU-kommissionens Lifefond; Life Coast Benefit, Life Taiga och Life
Sand. Länsstyrelsen arbetar för att starta ytterligare Lifeprojekt. Länsstyrelsen har också arbetat inom Landsbygdsprogrammet för att gynna
sandiga miljöer och att friställa gamla grova
träd.
Skydd av kulturmiljöer
Länsstyrelsen, i samverkan med kommuner,
pastoraten, intresseföreningar och andra organisationer, arbetar för att öka kunskapen och förståelsen för kulturmiljön. Länsstyrelsen arbetar
också med kartläggning av kulturmiljöer och
skydd och utveckling av dessa. Genom de ekonomiska bidrag som Länsstyrelsen har att fördela vårdas och tillgängliggörs kulturhistorisk
värdefulla miljöer.
Restaurering av sjöar och vattendrag
Många av länets vattendrag är påverkade av
rensning, vandringshinder (som kan vara av kulturhistoriskt värde) och reglering. Restaurering
kan ske genom omprövning av vattendomar
med otillräcklig miljöhänsyn, fysiska restaureringsåtgärder i skadade sjöar och vattendrag,
och genom tillsyn från myndigheterna.
Landsbygdsutveckling
Att bevara och utveckla ett attraktivt landskap
och en levande landsbygd kan bidra till miljömålsuppfyllelse. Länsstyrelsens arbete med att
utveckla landsbygden går bland annat ut på att
stödja olika aktörers idéer och engagemang så
att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö.
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Regional transportplanering
Regionförbundet i Kalmar län ansvarar för att
samordna de insatser som behövs för att utveckla länets kommunikationer. De har tagit fram
Regional transportplan 2014-2025 och Cykelstrategi för Kalmar län.
Regional utvecklingsstrategi (RUS)
En regional utvecklingsstrategi (RUS) finns i länet, framtagen av Regionförbundet. Den innehåller bland annat fyra mål inom utvecklingsområdet ”Miljö i balans”, vilka alla knyter an till
de utmaningar och åtgärder som tas upp i detta
åtgärdsprogram.
Friluftsliv
Länsstyrelserna samordnar och leder det regionala arbetet med att förverkliga regeringens friluftslivspolitik där allemansrätten är en grund
för friluftslivet. Målet är att stärka samverkan
mellan regionala aktörer för att öka tätortsnära
friluftsliv och för att friluftslivsmålen ska få genomslag i den regionala samhällsplaneringen,
tillväxt- och utvecklingsarbetet samt naturvårdsarbetet. I naturreservaten finns det många anordningar för friluftsliv såsom parkeringsplatser,
vandringsleder, fågeltorn, vindskydd och informationstavlor. Länsstyrelsen sköter dem och arbetar ständigt för att öka tillgängligheten till naturen. Tre naturum finns i länet, två på Öland
och ett i Västervik, alla fungerar som en port ut i
det omgivande natur- och kulturlandskapet. Genom bidraget för lokala naturvårdsprojekt,
LONA, ges kommunerna möjlighet att söka statligt bidrag för att utveckla friluftslivet i sin kommun.
Brett arbete med vattenfrågor
Länets åtgärdsarbete kopplat till vatten styrs
framförallt av miljömålen samt vattenförvaltningens och havsmiljödirektivets mål om god
vattenstatus. För att nå dessa mål arbetar Länsstyrelsen med övervakning av vatten, bedömning av tillstånd i länets vatten, framtagande av
åtgärdsplaner, samverkan samt finansiering och
samordning av åtgärdsarbetet i länet. I Kalmar
län har många åtgärder för bättre vattenkvalitet
redan genomförts, och flera projekt med fokus

på bland annat ökad biologisk mångfald, minskat näringsläckage och fiskevård pågår idag.
Dessa åtgärder är av stort värde för att nå de vattenanknutna målen. Viktiga aktörer i åtgärdsarbetet är länets kommuner, Regionförbundet,
Miljösamverkan sydost, vattenråd, kustmiljögrupper, Kalmarsundskommissionen, fiskevårdsområden, hembygdsföreningar och Linnéuniversitetet med flera.

Vattenförvaltning
Förutom att arbeta för friskare kustvatten, sjöar
och vattendrag för långsiktigt nyttjande och bevarande i länet är Länsstyrelsen Kalmar län
även vattenmyndighet för Södra Östersjöns vattendistrikt. Som vattenmyndighet samordnar
länsstyrelsen arbetet kopplat till EU:s ramdirektiv för vatten i distriktet och arbetar tillsammans
med de övriga fyra vattenmyndigheterna i Sverige.
Klimatsamverkan Kalmar län och Klimatkommission
Klimatsamverkan Kalmar län är ett gemensamt
initiativ av Länsstyrelsen och Regionförbundet,
för att öka takten i länets energi- och klimatarbete. Arbetet samordnas i Klimatkommissionen, som verkar för att engagera näringsliv
och invånare i hela regionen till aktiva handlingar för att bland annat bli ett fossilbränslefritt
samhälle.
Kommunal klimat- och energirådgivning
Kommunala klimat- och energirådgivare utgör
nyckelpersoner för att föra ut information och
kunskap till medborgare och företag om klimatoch energieffektiva lösningar, både när det gäller investeringar i till exempel värmeanläggningar och driften av dessa.
Miljösamverkan Sydost
Miljösamverkan Sydost samordnar tillsynsmyndigheterna inom miljö-, livsmedels- och
hälsoskyddsområdena i Gotlands och Kalmar
län. Tillsynsmyndigheterna finns i länens kommuner och på länsstyrelserna. Samverkan sker
genom att driva olika projekt inom våra arbetsområden samt genomföra valda utbildningsoch temadagar.

Hållbar utvecKling ocH god livSMilJÖ i KalMar lÄn

Strategier, åtgärdsprogram och andra styrdokument
Nedan listas styrdokument som stärker genomförandet av åtgärdsprogrammet för miljömålen.
I en del fall har det ansett vara en fördel att lyfta
in åtgärder ur dessa dokument till detta åtgärdsprogram för att tydliggöra att detta är prioriterade åtgärder. I andra fall har notering gjorts att
åtgärder kopplar till ett särskilt dokument eller
insatsområde. En lista med länkar till dokumenten hittar du på Länsstyrelsen webbplats: www.
lansstyrelsen.se/kalmar/miljomal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cykelstrategi för Kalmar län
Ansvarig organisation: Regionförbundet
Kommunala kulturmiljöprogram
Ansvarig organisation: respektive
kommun
Landsbygdsprogram 2014-2020
Ansvarig organisation i länet:
Länsstyrelsen
Myrskyddsplan för Sverige – delrapport
–objekt i Götaland
Ansvarig organisation i länet:
Länsstyrelsen
NoOil – handlingsprogram för en fossilbränslefri region 2030
Ansvariga organisationer: Regionförbundet, Länsstyrelsen, kommuner
Program för regional miljöövervakning
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen
Regional handlingsplan för
klimatanpassning
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen
Regional transportplan 2014-2025
Ansvarig organisation: Regionförbundet
Regionalt program för efterbehandling
av förorenade områden
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen
Regionalt program för miljöövervakning av
grundvatten 2015-2020
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen
Regional utvecklinsstrategi, RUS
Ansvarig organisation: Regionförbundet
Regional vattenförsörjningsplan för
Kalmar län
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen

•
•
•
•
•
•
•

•

Strategi för formellt skydd av skog i
Kalmar län
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen
och Skogsstyrelsen
Strategi för Greppa näringen i Region Öst
2015- 2020
Ansvarig organisation i länet:
Länsstyrelsen
Trafikförsörjningsprogram för Kalmar län
Ansvarig organisation: Kalmar Länstrafik (KLT)
Värna vårda visa – Ett program för skötsel
och förvaltning av naturskyddade områden
i Kalmar län 2012-2020
Ansvarig organisation: Länsstyrelsen
Växande värde – Livsmedelsstrategi för
Kalmar län 2016-2025
Ansvariga organisationer: LRF, Regionförbundet, Länsstyrelsen
Åtgärdsprogram för hotade arter och
naturtyper
Ansvarig organisation i länet:
Länsstyrelsen
Åtgärdsprogram för vattenförvaltningen
inom södra Östersjöns vattendistrikt 20092016 och samrådsdokument inför nästa åtgärdsprogram 2016-2020
Ansvarig organisation i länet: Länsstyrelsen Kalmar län som Vattenmyndighet
God havsmiljö 2020. God havsmiljö 2020.
Marin strategi för Nordsjön och Östersjön.
Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön.
Ansvarig organisation: Havs och
vattenmyndigheten
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Friluftsliv och en levande landsbygd är viktigt för hälsan och livsmiljön. det är också viktigt för länets utveckling,
besöksnäring och för miljömålen. Foto från Hasselö, tjust skärgård. Foto: smalandsbilder.se
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Temaområde klimat

15 åtgärder

Temaområde miljögifter

6 åtgärder

Temaområde vatten

Temaområde landskap

29 åtgärder

33 åtgärder

Temaområde god bebyggd miljö

Åtgär
gärder
der per miljökv
miljökvalit
alitesmål
esmål

15 åtgärder

begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
bara naturlig försurning
giftfri miljö
Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
ingen övergödning
levande sjöar och vattendrag
grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
levande skogar
ett rikt odlingslandskap
god bebyggd miljö
ett rikt växt och djurliv

14
12
6
17
5
8
19
43
18
29
12
30
28
46
32
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utsläppen från vägtrafiken ökar i länet. att minska dem är en utmaning både inom begränsad klimatpåverkan
och Frisk luft. Foto: smalandsbilder.se
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temaområde klimat
Utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar
är en av vår tids största utmaningar. Förbränning
av fossila bränslen som kol, olja och natur- eller
fossilgas och ett intensivt jord- och skogsbruk,
har lett till ökade halter i atmosfären av ämnen
som starkt bidrar till växthuseffekten, klimatförändringar, sämre luftkvalitet och försurad mark.
Luftföroreningar och växthusgaser kan både ha
lokalt ursprung eller transporterats hit via luft
och nederbörd från andra platser långt från länet. Föroreningar har en stor inverkan på människors hälsa och årligen dör fler människor i
sjukdomar orsakade av luftföroreningar än av
trafiken. De mest skadliga luftföroreningarna är
partiklar, ozon och vissa organiska kolväten
som vi kan andas in.
Luftföroreningar bidrar även till försurning och
övergödning av mark, sjöar och vattendrag och
att ozonskiktet tunnas ut. Vissa växthusgaser
som skapats av människan har en nedbrytande
effekt på ozonlagret. Ozonskiktet som är livsnödvändigt för människan, ekosystemen och
jordbruksgrödor filterar effektivt bort skadlig
UV-strålning från solen. När ozonskiktet tunnas
utökar UV-strålningen vid jordytan vilket kan
leda till skador på människor, djur och växter
samt vissa byggnadsmaterial. Ökad risk för olika former av hudcancer, nedsatt immunförsvar
och ögonskador som till exempel starr är exem-

pel på hur vi människor påverkas. I miljön kan
ekosystem på land och i vatten skadas, liksom
jordbruksgrödor och skog. Också olika material
som innehåller metall, gummi, plast eller kalksten kan ta skada av för mycket UV-strålning.
Årligen skadas stora värden skog, grödor, kulturföremål och material på grund av korrosion.
Även klimatet påverkas då ozon bidrar både direkt och indirekt till växthuseffekten.
Problemen med klimatförändringar och luftföroreningar är i hög grad globala problem. På internationell nivå leds arbetet främst inom FN:s
olika konventioner och klimatpanel IPCC.

Klimatpåverkande gaser måste minska
Kalmar län är ett utpräglat jord- och skogsbrukslän med viktiga näringar knutna till förädlingsföretag inom livsmedels-, trä- och skogsindustrin. Kalmar län är också det mest djurtäta
länet i landet. De gödselgaser som släpps ut från
jordbruket bidrar till klimatförändringarna.
Länets höga andel sysselsatta inom tillverkningsindustrin bidrar till ett stort energibehov.
Turismen har en central roll för länets näringsliv
och den kräver ökade gods- och persontransporter. Utsläppen av växthusgaser i länet kommer
främst från energi- och transportsektorn och
från jordbruksnäringen.
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Kalmar län påverkas i stor utsträckning av globala föroreningar som förs in via luft och hav.
Utsläpp som skapats inom länets gränser kommer främst från vägtrafik, energiproduktion och
industriprocesser. Även utsläppen från sjöfart
och hamnverksamhet är betydande. Främst rör
det sig om ämnen som bidrar till bildandet av
marknära ozon, partiklar och tungmetaller.

Klimatsamverkan Kalmar län
Arbetet för ett hållbart klimat drivs gemensamt i
Kalmar län av Länsstyrelsen, Regionförbundet,
Landstinget, kommuner, organisationer och näringsliv med flera. Samarbetet kallas Klimatsamverkan Kalmar län. En klimatkommission
samordnar och driver arbetet. Syftet är att:

•
•
•

öka takten för att nå länets energi- och
klimatmål,
bidra till att anpassa samhället till ett förändrat klimat,
finna nya metoder och lösningar för att nå
uppsatta mål.

Samarbetet har mynnat ut i ett strategiskt arbete
med konkreta mål och åtgärder för att nå ett fossilbränslefritt Kalmar län år 2030. Målen och
strategierna är politiskt förankrade i ett handlingsprogram som tas fram varje år och går under benämningen Nooil. Här ingår också att
öka produktionen av förnybar energi från sol,
vind, skog och avfall.

På More biogas i läckeby utanför Kalmar uppgraderas biogas till fordonsgas. Foto: lina isaksson Funke
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Miljökvalitetsmålet
Begränsad klimatpåverkan
Utmaningar
Länet har många utmaningar inom klimatområdet, men utan tvekan är transporterna den svåraste nöten att knäcka. Fordonen blir bränslesnålare men ändå ökar utsläppen från trafiken
eftersom transporter av gods och människor
ökar. Energibalansen för 2010 visar på en ökning med sju procent från vägtransporter under
perioden 1990-2010. Åtgärder som minskar
transporternas klimatpåverkan är därför centrala
om vi ska lyckas uppfylla intentionerna om ett
fossilbränslefritt samhälle.
Transportproblematiken är starkt förknippad
med ett beteende hos oss människor. Vi ska arbeta för utveckling och införande av bättre teknik, men vi kan inte enbart förlita oss på den.
Det är i slutänden vi som bor och verkar i länet
som tillsammans ska skapa en förändring och
bidra till en transportsmart arbetsmarknads- och
turistregion.
I Kalmar län är idag 65 procent av länets tillförda energi förnybar. Med länets målsättning om
en fossilbränslefri region år 2030 måste produktionen av förnybar energi fortsätta att utvecklas,
35 procent av energitillförseln är ju fortfarande
fossilberoende. För att nå målet krävs samordning mellan myndigheter, organisationer, forskning och företag för att hitta nya kreativa vägar
och finanseringsmetoder.

Jord- och skogssektorn
Utsläppen av metan är mjölk- och nötköttsproduktionens största enskilda bidrag till växthuseffekten. Med länets höga djurtäthet är utmaningen betydande.
För att minska lustgasutsläppen från stall- och
mineralgödsel krävs god hushållning och anpassad tillförsel av gödseln. Åtgärder för att minska
lustgasavgången går hand i hand med att minska
övergödningen. Kvävet har en central roll och
utmaningen består i att undvika höga, outnyttjade överskott i marken.

Växande skog bidrar naturligt till att motverka
orsakerna till klimatförändringar. Samtidigt
måste biologisk mångfald och naturliga processer och funktioner bevaras. Dessa funktioner
kan vara avgörande för skogens uthålliga produktionsförmåga och förmåga till återhämtning
efter en störning.

Industri- och byggsektorn
Genomförda projekt visar att upp till hälften av
elförbrukningen i företag kan sparas, oftast utan
oöverkomliga investeringar. Industri och byggverksamhet är en stor källa till utsläppen av fossil koldioxid i länet, så åtgärder med inriktning
på denna sektor är därför av flera skäl strategiskt
riktiga.
Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
För att nå målet krävs internationellt bindande
avtal och samarbete, men framförallt ett regionalt arbete där en omställning till nya hållbara
varor och tjänster bidrar till både arbetstillfällen,
förbättrad lokal ekonomi och en minskad klimatpåverkan. Den enskilt största utmaningen
finner vi på transportområdet. För att Sverige
ska nå målet inom sina egna gränser (här avses
att inte bidra med mer utsläpp än vi får geografiskt, per capita eller per produktionsenhet)
krävs bland mycket annat krafttag kring transporter på nationell nivå.
Länet har goda förutsättningar för att bygga ut
både produktion, distribution och infrastruktur
för biogas som el och fordonsbränsle. På lokal
nivå behöver det dock utvecklas fler dynamiska
energitjänster för mindre projekt inom framför
allt energieffektivisering. Hållbar upphandling
är ett område där det fortfarande finns mycket
att göra för att bidra till begränsad klimatpåverkan. Det är också viktigt att energifrågan (produktion, distribution och konsumtion) kopplat
till byggande kommer i gång i länet, i synnerhet
som det nu finns beslut om en stark nationell
satsning på bostadsbyggande.
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Miljökvalitetsmålet
Frisk luft
Utmaningar
Kalmar län påverkas i stor utsträckning av
luftföroreningar från kontinenten. Även lokala
utsläpp kan ge försämrad luftkvalitet i närområdet. Det inom länet påverkande luftutsläppen
kommer från från väg- och sjötrafik, energiproduktion och industriprocesser. Trots att teknikutvecklingen bidragit till minskade utsläpp
genom effektivare motorer, bättre rening och
miljövänligare bränslen, ökar utsläppen eftersom trafiken ökar på våra vägar. Enligt Trafikverkets analys har persontransporterna ökat
med 70 procent sedan 1970. Står sig dagen
utvecklingstrend kommer trafiken att öka med
ytterligare 20 procent fram till 2020. Godstransporterna förväntas öka ännu mer.
Luftföroreningar har en stor inverkan på människors hälsa och de högsta halterna finns i
människans närhet. I tätorter kan bilavgaser utgöra en hälsorisk. På landsbygden kan rök från
vedeldning vara besvärande. Även skogen, odlingsgrödor och vissa byggnadsmaterial påverkas negativt av luftföroreningar. Allt detta bidrar
till stora kostnader för samhället såsom ökade
vårdkostnader, skördebortfall och reparationsarbeten.
Mycket av den luftövervakning som bedrivs i
länet görs inom ramen för Kalmar läns Luftvårdsförbunds verksamhet. Övervakningen av
tätortnära luft och nedfallsmätningar av försurande och övergödande ämnen sker i samverkan
genom förbundet.
Länet har en förhållandevis bra luftkvalitet och
de senaste 10 åren har föroreningarna minskat.
En bidragande orsak kan vara att länet är relativt
glest befolkat. Att stadsplaneringen utvecklas på
ett genomtänkt och hållbart sätt är viktigt för att
luftkvaliteten ska fortsätta förbättras.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Halter av luftföroreningar är svåra att kontrollera med enbart regionala och lokala åtgärder.
För att uppnå miljökvalitetsmålet i sin helhet är
det viktigt att det nationella och internationella
samarbetet fungerar och att Sverige fortsätter att
driva dessa frågor internationellt samt att regler
för att begränsa utsläppen skapas. EU:s åtgärdspaket för renare luft är ett viktigt steg för att nå
miljökvalitetsmålet, men det behövs fler åtgärder kring bland annat minskade fordonsutsläpp.
Ett viktigt styrmedel i arbetet med att minska
utsläppen av luftföroreningar är miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Överskrids någon
miljökvalitetsnorm är kommunen skyldig att
sätta in lämpliga åtgärder för att klara normerna.
Mätresultaten visar att länet klarar miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.
Däremot räcker inte enbart uppfyllande av miljökvalitetsnormerna för att nå miljökvalitetsmålet eftersom målet och Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer är mer ambitiöst satta. Det krävs därför ytterligare åtgärder.
Information, åtgärder inom fysisk planering
samt åtgärder för att minska utsläppen från trafik och vedeldning på lokal nivå behöver öka.
Att elda med ved kan skapa betydande hälsoproblem eftersom röken innehåller organiska
kolföreningar och partiklar som är skadliga att
andas in. Idag är många fastigheter försedda
med vedpannor som inte är ”miljögodkända”
och trivseleldningen har ökat på senare år. Med
rätt utrustning och teknik kan dock en stor del
av dessa problem avhjälpas.
Ur ett hälsoperspektiv är det viktigt att halterna
av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot
sjukdomar. Länets luftvårdande åtgärder har en
stark koppling till det pågående klimatarbetet.
Arbetet med att göra länet fossilbränslefritt till
år 2030 är ett exempel. Andra exempel är bilpooler i Kalmar, eldrivna bilar i Högsby, Kalmars biogasdrivna stadsbussar och utbyggnaden
av gång- och cykelbanor i flertalet kommuner.
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vedeldning kan orsaka hälsoproblem. Foto: smalandsbilder.se
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Miljökvalitetsmålet
Skyddande ozonskikt
Utmaningar
Klimatet och halten av vissa växthusgaser i
atmosfären påverkar ozonskiktets tjocklek.
Den dramatiska uttunning av ozonskiktet som
har skett beror framförallt på de senaste 50
årens utsläpp av ozonnedbrytande ämnen
innehållande klor eller brom. Ozonnedbrytande
ämnen är långlivade och hinner färdas långa
sträckor, vilket orsakar en påverkan som
kvarstår under flera decennier.
I Montrealprotokollet, som är en global miljökonvention, förbinder sig Sverige och övriga
länder att begränsa tillverkning och användning
av halogenföreningar, som förstör ozonskiktet i
övre atmosfären. Detta har resulterat i att uttunningen av ozonskiktet har brutits. Undantag
finns dock som visar att vissa ämnen ökar i atmosfären, vilket är oroväckande.
Ämnen som bryter ned ozonskiktet är till exempel vissa klorerade lösningsmedel, klorfluorkarboner, CFC och klorfluorkolväten, HCFC.
Dessa finns i bland annat kylskåp, anläggningar
för luftkonditionering och i skumplast.
Utsläppen av ozonnedbrytande ämnen sker idag
främst som läckage från varor och produkter där
de används eller tidigare har använts som köldmedier eller i gamla isoleringsmaterial. Krav
ställs på att sådana produkter och sådant avfall
tas omhand på ett miljömässigt riktigt sätt.
Ett tunt ozonskikt medför att människor utsätts
för en ökad ultraviolett strålning. I Kalmar län
har den allvarligaste formen av hudcancer, malignt melanom, ökat sedan 1970-talet.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Miljökvalitetsmålet bedöms kunna nås till 2020.
Men många av de ozonnedbrytande ämnena
finns kvar i olika produkter. Därför behövs en
fortsatt internationell samverkan för att nå målet. Att ställa krav på ett miljöriktigt omhändertagande av förbrukade produkter och material
som innehåller ozonnedbrytande ämnen, såväl
nationellt som internationellt, är avgörande eftersom utsläppen idag ofta sker som läckage
från dessa produkter och material. Utsläppen
uppstår främst på grund av brister i avfallshanteringen vid rivning och renovering.
Avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen pågår
enligt den nationella planen. I och med en ny
EU-förordning, F-gasförordningen, som trädde
i kraft den 1 januari 2015 kommer ytterligare
begränsningar i användandet av köldmedier
med växthuspåverkan. Användandet av den starka växthusgasen HCFC begränsas i Sverige i
och med denna förordning. Förbudet omfattar
utrustning för kylning, luftkonditionering och
värmepumpar för yrkesbruk där köldmediemängden är över tre kilo. Avvecklingen av ämnet kommer att ske på samma sätt som användningsförbudet av CFC i Sverige.
2009 genomförde Länsstyrelsen och länets
kommuner ett tillsynsprojekt med syfte att ge
ut information om hur rivningsmaterial ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. En uppföljning
med likande tillsynsprojekt behövs för att se om
tidigare arbetet gett effekt. För att få en förbättrad avfallshantering i omhändertagandet av uttjänta produkter som innehåller ozonnedbrytande ämnen krävs även en del utbildningsinsatser
riktade till bygginspektörer, bygglovshandläggare och miljöinspektörer för uppföljning av
tillsynen.
Information om hur man solar rätt kan vara en
kompletterande, kortsiktig åtgärd för att komma
åt problemet med ökningen av hudcancer.

teMaoMråde KliMat

ett tunt ozonskikt innebär att vi människor utsätts för en ökad ultraviolett strålning. Foto: smalandsbilder.se
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Nr

Åtgärd

Föreslagen huvudaktör

Föreslagen medaktör

1

genomföra utbildningsinsatser och skapa en regional nod för
”lärande för hållbar utveckling.”

energikontor sydost

Kommunala och privata skolor, kommuner
länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, linneuniversitet,
Kalmar läns museum

2

Förändra lokala strategier, policys och upphandlingskrav så att det
regionala målet om klimatneutrala samhällsbetalda transporter 2020
uppnås. *Kopplar till nooil.

Klimatsamverkan Kalmar län

länsstyrelsen, regionförbundet, Kommunerna,
landstinget

3

genomföra utbildningsinsatser om energi- och klimat i fysisk planering för att stödja kommunernas arbete med dessa frågor.

länsstyrelsen

4

utveckla förutsättningar för en mer affärsdriven regional biogasinfrastruktur, från ax till limpa.

Klimatkommissionen

näringsliv, finansiärer, biogas sydost

5

bilda och utbilda ett nätverk för exploatörer, byggföretag, kommuner
med syfte att öka kompetensen för energi- och klimatfrågor vid
renovering och nyetablering samt utökat byggande i trä.

länsstyrelsen

Kalmar läns museum, linneuniversitet,
privata byggsektorn, Smart Housing,
kommunerna och landstinget

6

informera, öka tillsynen och genomföra utbildningsinsatserna för att
minska utsläpp av övriga växthusgaser.

länsstyrelsen genom
greppa näringen

Kommunerna, lrF, Hushållningssällskapet

7

utveckla ett regionalt nätverk för smarta elnät. Skapa möjligheter
för lokal hållbar (vind, våg, sol, vatten, biogas, m.m.) elproduktion.
anslutning, styrning, prissättning, taxor.

regionförbundet

energibolag, nätägare, energikontor Sydost,
energikooperativ

8

Skapa ett regionalt mobilitetskontor, i likhet med det som tidigare
funnits inom energikontor Sydost. Syftet är att främja mobilitetsinsatser inom transportområdet, främst beteendeförändringar.
exempel är ökad samåkning, ökat utnyttjande av kollektivtrafik, ökat
cyklande. Samordna användning, tjänster och flexibilitet av smarta
transportmedel. *Kopplar till länstransportplan och den regionala
cykelstrategin.

energikontor Sydost

länsstyrelsen
regionförbundet

9

informationskampanj om minskad användning av dubbdäck i syfte
att minska hälsoskadliga partiklar.

Kommunerna

länsstyrelsen, trafikverket

10

genomföra informationskampanj om miljövänlig vedeldning.

Kommunerna

Miljösamverkan Sydost, länsstyrelsen

11

Kartlägga riskområdena i varje kommun där frekvent vedeldning
sker i syfte att byta ut gamla vedpannor till miljögodkända med
ackumulatortankar.

Kommunerna

Miljösamverkan Sydost, Sotningsdistrikten

12

Kartlägga och göra en plan för åtgärder på länets byggnadsminnen
som har vittringsskador på stendetaljer orsakade av försurning och
luftföroreningar.

länsstyrelsen

byggnadsminnesägare

13

Följa upp den dokumentation som gjordes för länets hällristningar
inom rock art in northen europe och vidta eventuella åtgärder.

länsstyrelsen

14

genomföra informationsprojekt om hur man på ett miljöriktigt
sätt omhändertar ozonnedbrytande ämnen som finns upplagrade
i inbyggda system och i produkter (kylsystem, byggisolermaterial,
vitvaror etc).

Kommunerna

Miljösamverkan Sydost, länsstyrelsen

15

verka för att det ska vara gratis i alla kommuner att lämna in avfall
som innehåller köldmedia.

Kommunerna

renhållningsbolagen

liksom motsvarigheterna i
Kronoberg och blekinge län
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Miljönytta

Uppföljningsmått

Berörda miljökvalitetsmål

det barnet lär sig i skolan påverkar deras, och
också barnets föräldrars beteenden. barnen har
en stor betydelse i generationsperspektivet.

regional nod skapad samt antal deltagande
skolor.

begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, bara naturlig
försurning, giftfri miljö, Skyddande ozonskikt,
Säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, Hav i
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande
våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap,
god bebyggd miljö, ett rikt växt och djurliv

direkt minskade utsläpp av klimat-och växthusgaser samt utveckling av förnybara drivmedel
och tjänster.

antal deltagande kommuner som genomfört
nödvändiga förändringar.

begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, god bebyggd
miljö

bidra till ett transport- och energisnålt framtida
samhälle.

genomförda utbildningsinsatser.

begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, god bebyggd
miljö

Ökat kretslopp, minskad övergödning, cirkulär
ekonomi, förnybar energiproduktion och lokal
tillväxt.

genomförd och presenterad analys av
affärsmässiga förutsättningar och
goda exempel.

begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, ingen
övergödning

genom kompetenshöjning bidra till byggande
med lokala råvaror. bidra till energi- och
miljösmart resurshushållning.

bildat ett regionalt nätverk inom ”goda Hus.”

begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö

drivkraft för ökat samarbete inom lantbruk för
ökad miljö-, företags- och samhällsvinst.

Fler anslutna företag till greppa näringen och
liknande nätverk.

begränsad klimatpåverkan, ingen övergödning

Ökar möjligheten för lokalt producerad
förnybar energi och därigenom minskar
behovet av importerad energi.

Policydokument om hur de regionala nätägarna
och elbolagen hanterar lokalt producerad el.

begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö

utvecklar lösningar för ett smart och trafiksnålt
samhälle.

aktivt medverka i ansökan och den nya
organisationen. Förutsätter att ansökan
blir beviljad.

begränsad klimatpåverkan, Frisk luft ,god bebyggd
miljö

Minskar hälsoskadliga partiklar i luften.

antal genomförda kampanjer.

Frisk luft, begränsad klimatpåverkan, god bebyggd
miljö

Minskar hälsoskadliga partiklar i luften.

antal genomförda kampanjer.

Frisk luft, god bebyggd miljö

Minskar hälsoskadliga partiklar i luften.

antal godkända vedpannor.

Frisk luft, god bebyggd miljö

Kunskapsunderlag för att kunna åtgärda skador.

genomförd kartläggning.

Frisk luft, god bebyggd miljö, bara naturlig
försurning

lindra pågående skador och förebygga
ytterligare skador.

genomförd uppföljning och eventuella
vårdåtgärder.

Frisk luft, god bebyggd miljö, bara naturlig
försurning

Minska läckaget av ozonnedbrytande ämnen
och minska uttunningen av ozonskiktet.

genomförda informationsprojekt
samt antal mängd omhändertagande
(indikatoruppföljning).

Skyddande ozonskikt, giftfri miljö, begränsad
klimatpåverkan, god bebyggd miljö

Minska läckaget av ozonnedbrytande ämnen
och minska uttunningen av ozonskiktet.

antal kommuner som erbjuder detta.

Skyddande ozonskikt, giftfri miljö, begränsad
klimatpåverkan, god bebyggd miljö
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glasdeponi utanför Flygsfors glasbruk, nybro kommun. Foto: Sven andersson
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temaområde miljögifter
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats
eller utvunnits i länet ska varken hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö är en förutsättning för att flera av de övriga miljömålen ska
vara möjliga att uppnå.
EU:s kemikalielagstiftning, REACH, och de nationella miljömålen syftar bland annat till att
tillsynen ska bli effektivare, att särskilt farliga
ämnen ska fasas ut, samt att grundkunskapen
om ämnens och varors hälso- och miljöegenskaper ska förbättras. Flera av etappmålen är satta
till 2018 - 2020. Möjligheten att begränsa miljöpåverkan från kemikalier genom lagstiftning är
starkt beroende av hur EU:s kemikaliepolitik utformas och hur REACH tillämpas.
Kalmar län har en lång industriell historia med
till exempel många glasbruk, sågverk, träimpregneringsanläggningar, pappersbruk, gruvor,
järn- och kopparverk, batterifabriker och hamnar. Spännande platser som berättar länets historia men som kan vara miljöfarliga. De har i
många fall lämnat spår efter sig i form av deponier, förorenad mark, vatten och sediment. Mellan åren 2000 och 2013 har de på ett systematiskt sätt identifierats och riskklassats. Sju av de
högst prioriterade områdena har åtgärdats.
En spridning av luftföroreningar från bland annat industrier och förbränningsanläggningar har
skett inom och till länet. Förhöjda halter av flera
långlivade miljögifter i fisk påvisas därför i miljöövervakningen.

Tillståndet i vattenmiljön för de av EU prioriterade ämnena är till stora delar okänd. Det är
egentligen bara för tungmetaller som bilden är
någorlunda heltäckande. Först på senare år har
en mer systematisk miljöövervakning påbörjats
när det gäller de övriga prioriterade ämnena.
Det visar sig då att fler miljögifter, organiska
tennföreningar till exempel TBT, bromerade
flamskyddsmedel, bland annat PBDE, polyaromatiska kolväten, PAH, samt nonyl- och oktylfenoler förekommer i mätbara mängder i vår
vattenmiljö. I kustmiljön sker övervakning
främst i organismer. Trenden är här att halterna
av tungmetaller minskar. För kvicksilver är nivån i fisk dock så hög att alla vattenförekomster
klassas med ”ej god kemisk status”. Detta avspeglar sig bland annat i Livsmedelsverkets rekommendationer kring intag av fisk.
Jordbruket är en stor och betydelsefull näring i
länet. Många kemikalieintensiva grödor odlas,
till exempel potatis, jordgubbar och lök. Många
bekämpningsmedel har fasats ut men kan finnas
kvar i mark, sediment och i vatten från tidigare
användning. Användningen av växtskyddsmedel
har inte minskat, men genom ny lagstiftning
försöker man öka användningen av icke-kemiska metoder.
I länet finns det gott om enskilda brunnar. För
dessa saknas skyddsföreskrifter och för flertalet
sker ingen provtagning. Många kommunala vattentäkter har gamla skyddsföreskrifter som behöver uppdateras.
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De senaste åren har så kallade hormonstörande
ämnen fått mer uppmärksamhet. Man känner
till, eller misstänker, att det finns över 800 kemikalier som bedöms kunna störa hormonsystemet. Många är vanliga i samhället, i miljön och
förekommer i produkter. Extra känslighet råder
för foster, barn och ungdomar.

Eftersom exponeringen av kemikalier i samhället är omfattande är det angeläget att prioritera
var och i vilken ordning åtgärder behöver sättas
in. Arbetet måste dock bedrivas på bred front.

leksaker i plats kan innehålla tillsatser av stabiliserande eller mjukgörande medel. vissa sådana medel är
skadliga för hälsan och miljön. Foto: smalandsbilder.se
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Miljökvalitetsmålet
Giftfri miljö
Utmaningar
Mängden kemiska substanser som förekommer
i vår vardag, i textilier, inredningsdetaljer, leksaker, hygienartiklar, livsmedel med mera ökar
ständigt. Användningen har ökat vår levnadsstandard, men också medfört att fler och fler
ämnen förekommer mer eller mindre okontrollerat i vår omedelbara omgivning. Den kemitekniska utvecklingen har gått och går så snabbt att
forskning och lagstiftning långt ifrån alltid hinner med.
Arbete kvarstår med att ta fram relevanta delmål
och konkreta insatser. Det finns stora brister i
kunskapen om bland annat kombinationseffekter, hormonstörande ämnen och nanomaterial,
det vill säga partiklar i storleksintervallet
0,000001-0,0001 mm.
Halter av farliga ämnen, inklusive läkemedelsrester, i vattenmiljön är ofta dåligt kända. Det
gäller såväl i anslutning till industrier, avloppsanläggningar, jordbruksområden som intill urbana miljöer.
Det finns ett stort antal förorenade områden i länet. Med dagens takt i saneringsarbetet kommer
det att ta mycket lång tid att åtgärda alla de områden som idag innebär en risk för miljön eller
för människors hälsa. I maj 2015 fanns det 45
områden i riskklass 1 (mycket stor risk för människors hälsa och miljö) och cirka 300 områden
i riskklass 2 (stor risk för människors hälsa och
miljö). Totalt i länet har cirka 4000 förorenade
områden identifierats.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Med den stora kemikalieanvändning som förekommer i samhället bör arbetet med miljögifter
bedrivas inom områdena information och kunskapsuppbyggnad för producenter och konsumenter. Övervakning av miljögifter och åtgärder
för att sanera redan spridda miljögifter och föroreningar behöver öka.

Som privatperson har man stor möjlighet att påverka miljön genom sina val av kemikalier och
produkter. Kunskapsbrist är tyvärr en betydelsefull faktor som påverkar valen av konkreta åtgärder. Fler måste veta mer om de kemikalier
som används i vardagen och deras påverkan på
människa och miljö. Det gäller även för producenter, importörer och offentlig förvaltning.
Att utreda och övervaka miljön är viktigt för att
möjliggöra rätt prioriteringar i det fortsatta arbetet. Fortsatt övervakning av miljögifter i olika
vatten är av central betydelse. Vi måste kunna
upptäcka var problem finns och vilka de är. Bedömningen är att fler ämnen än idag behöver
analyseras.
För att kunna driva saneringsprojekt och åtgärda
förorenade områden krävs ofta en gemensam finansiering av ansvarig verksamhetsutövare och
staten. Ökad tillsyn och tillsynsvägledning är ett
steg i detta. Det regionala programmet för efterbehandling av förorenade områden beskriver länets strategi. Vid saneringsåtgärder bör hänsyn
tas till platser som är kulturhistoriskt värdefulla.
De utgör en påminnelse om platsens industriella
historia och är en del av länets rika industriarv.
I landsbygdsprogrammet för 2014-2020 kommer Greppa näringen att fortsätta som miljöprojekt. Växtskydd har varit och kommer troligen
även i fortsättningen att vara en viktig del av
projektet. Då ingår enskild rådgivning och kurser till lantbrukare om hantering och miljöstrategiska val av växtskyddsmedel. Länsstyrelsen
utbildar årligen sprutförare för behörighet att
spruta mark.
Tillstånd för en utökning av befintliga miljöfarliga verksamheter ska inte beviljas om resultatet
befaras öka belastningen av kemikalier i omgivningen. Utsläppen ska hållas nere genom att
man väljer mindre miljöbelastande kemikalier
eller genom att verksamheten förbättrar sina interna reningsanläggningar.
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Nr

Åtgärd

Föreslagen huvudaktör

Föreslagen medaktör

16

genomföra projektet giftfri vardag i Kalmar län i syfte att minska
exponering och påverkan av kemikalier i vardagen genomförs
åtgärder i tre steg: 1) ökad kunskap 2) Förslag till delmål och konkreta
aktiviteter 3) genomförande av konkreta aktiviteter.

regionförbundet

Kommunerna inklusive bolagen, länsstyrelsen,
landstinget, linnéuniversitetet, näringsliv,
naturskyddsföreningen, andra ideella föreningar

17

utreda och åtgärda förorenade områden. För att förorenade områden inte ska utgöra ett hot mot människors hälsa och miljön behöver
fler åtgärder vidtas genom både privat och offentlig finansiering.

länsstyrelsen, kommunerna

näringsliv, fastighetsägare, Miljösamverkan
Sydost, landstinget

18

Samordna och utöka miljöövervakningsprogrammen till att omfatta
alla för länet relevanta, prioriterade ämnen i vattendirektivet.
Programmen behöver uppfylla vattenförvaltningens krav.

länsstyrelsen

Kommunerna inklusive bolag, näringsliv,
vattenförbund

19

Minska kemikalieanvändningen med fokus på prioriterade ämnen
inom industri och jordbruk genom ökad rådgivning och tillsyn i syfte
att minska belastning och risker med farliga kemikalier.

länsstyrelsen, kommunerna och
greppa näringen

Miljösamverkan Sydost, lrF, industrin

20

Öka de hållbara kraven (miljö och sociala) i offentlig upphandling.
exempel är att minska användningen av produkter med farliga
kemikalier i samt öka den offentliga sektorns inköp av ekologisk,
klimatsmart och lokalt producerad mat.

landstinget

regionförbundet,
Kommuner inklusive kommunala bolag,
linneuniversitetet, länsstyrelsen med
flera offentliga aktörer.

21

Minska farliga ämnen från fritidsbåtar. genom tillsyn och frivilliga åtaganden minskas användning och spridning av giftiga båtbottenfärger samt att genom informationsinsatser verka för att alkylatbensin
används till tvåtaktsmotorer.

Kommunerna och båtklubbar

länsstyrelsen, näringsliv
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Miljönytta

Uppföljningsmått

Berörda miljökvalitetsmål

Minskad spridning och exponering av farliga
kemikalier i vardagen.

antal informationsinsatser och publicerat
material.

giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, god
bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag, Hav i
balans och en levande kust och skärgård

Minskad spridning och exponering av farliga
ämnen i miljön.

antal åtgärdade objekt, årlig
indikatoruppföljning.

giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, god
bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag, Hav i
balans och en levande kust och skärgård

Skapar en tydligare bild över var problem och
åtgärdsbehov finns.

antal provpunkter och parametrar.

giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, god
bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag, Hav i
balans och en levande kust och skärgård

Minskad spridning och exponering av farliga
ämnen i miljön.

antal tillsynsinsatser.

giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, god
bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag, Hav i
balans och en levande kust och skärgård

Ökad andel giftfria produkter i offentlig miljö
och färre miljögifter i mark och vatten. Ökad
efterfrågan på ekologiska varor kan stimulera
länets lantbrukare att ställa om sin produktion.
både lokalt konventionella och ekologiskt
producerade livsmedel gynnar jordbruken i
länet och därmed ett levande landskap och
landsbygd.

länets offentliga aktörer har satt mål för sin hållbara upphandling och de aktörer som redan har
mål för detta har ökat sin andel upphandlingar
med hållbara krav.

begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, bara naturlig
försurning, giftfri miljö, Skyddande ozonskikt,
Säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, Hav i
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande
våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap,
god bebyggd miljö, ett rikt växt och djurliv

Minskar belastning av miljögifter i havet.

antal tillsynsinsatser och antal frivilliga
åtaganden.

giftfri miljö, Hav i balans och en levande kust och
skärgård
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det är viktigt att vi lämnar över en god tillgång på vatten av hög kvalitet och rika natur-och kulturmiljöer i och
invid vatten till nästa generation. Foto: smalandsbilder.se
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temaområde vatten och miljöer vid vatten
God tillgång till vatten med hög kvalitet och
rika natur- och kulturmiljöer i och invid vatten,
är en nödvändighet för Kalmar läns utveckling
och tillväxt. Människor och djur behöver rent
vatten för sin överlevnad. Behovet av vatten är
stort för dricksvattenförsörjning, bevattning av
jordbruksmarker, för industriprocesser, för den
biologiska mångfalden och för möjligheten till
bad och fiske.
Ett väl fungerande vattenlandskap och dess ekosystemtjänster, som vattenrening och vattenmagasinering, är en förutsättning för att vi ska kunna tillgodose alla dessa behov. Länets dragningskraft, både för turister och länsinvånare, bygger i
hög grad på möjligheten till ett varierat friluftsliv
med bad, fiske och vandringsleder längs vattnets
vägar genom ett mångfacetterat landskap.
I Kalmar län finns höga natur- och kulturmiljövärden kopplade till kusten och havet. Länet har
landets längsta kuststräcka, exklusive Öland.
Länets skärgård är lågexploaterad och unik ur
flera perspektiv. Sjöbodar, fyrar, fiskelägen,
hamnar och kustsamhällen är liksom strandängar och öarnas skogsbeten exempel på betydelsefulla och karaktärsgivande kultur- och naturmiljöer. Utefter Kalmarkusten finns produktiva
kustvatten med blåstångsbälten och ålgräsängar.
Dessa grunda kustnära miljöer är viktiga för
fiskreproduktionen. I Östersjön finns också en
rik marin skatt i form av välbevarade vrak.

I mitten av 1800-talet påbörjades en omfattande
dräneringsverksamhet i Sverige. Så också i Kalmar län och det främsta syftet var att vinna ny
åkermark. Det innebar att det vatten som naturligt fanns i landskapet avleddes med hjälp av
grävda kanaler. Det innebar också att de naturliga vattendragen i stor omfattning kom att
breddas, rätas och fördjupas. Tanken var att förhindra översvämningar på de kringliggande
slättmarkerna. En direkt konsekvens av detta
blev ett torrare landskap som förlorade sin vattenhushållande och flödesutjämnande funktion.
Ytterligare en miljöeffekt uppstod med ett ökat
närsaltsläckage som påverkade sjöar, vattendrag
och Östersjön negativt.
Kalmar län ligger i regnskugga av det småländska höglandet och är därför tämligen nederbördsfattigt. Årsnederbörden ligger i medeltal
på 500-600 millimeter men som lägst runt 300
millimeter. Tillsammans med det faktum att
somrarna kan vara mycket varma och ge en hög
avdunstning, blir det stundom brist på vatten.
Sådana år blir det problem med dricksvattenförsörjningen.
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Det finns relativt många vattendrag i länet, men
de flesta är små och har en låg vattenföring. I
den sydöstra delen av länet, inklusive Öland, är
avsaknaden av större sjöar och vattendrag påtaglig. Trots detta har 70 procent av dricksvattnet
sitt ursprung från ytvatten, direkt eller indirekt
via så kallad konstgjord infiltration. Länets
största grundvattenförekomster i form av isälvsavlagringar finns i huvudsak i inlandskommunerna. Hultsfredsdeltat, Vimmerbyåsen samt
Nybroåsen i Kalmar och Nybro kommuner är
sådana exempel.
Vattenbrist är ett stort problem på Öland. De
tunna jordlagren som överlagrar det sedimentära
berget i kombination med en omfattande utdikning, resulterar i att den direkta avrinningen sker
mycket snabbt.
Kalmar län har många kustmynnande vattendrag. De har haft en mångsidig historisk betydelse för människa och samhälle, från stenåldern och fram till idag. Dagens kulturmiljöer bär
på viktiga berättelser om äldre bosättningar, vattenkraftens betydelse, flottning, transporter, fiske, bad och byk. Här finns bland annat riksintressanta bruksmiljöer, välbevarade kvarnmiljöer och ännu outforskade gamla flottleder.
Det finns fortfarande mader, det vill säga marker
som ibland översvämmas och som betas eller
slås, bland annat invid Emån och Ljungbyån.
De större vattendragen Emån och Alsterån samt
delar av Ljungbyån är skyddade enligt art- och
habitatdirektivet, Natura 2000. Många vatten är
också utpekade som nationellt värdefulla ur natur-, fiske- och kulturmiljöperspektiv.

I vattenråden kan människor som bor och verkar
nära vatten delta. Lokal samverkan och samarbete mellan kommuner, Länsstyrelsen och vattenråden är avgörande för att komma vidare i
vattenarbetet.

De största utmaningarna
De största miljöproblemen i länets inlandsvatten
är fysisk påverkan, miljögifter, försurning och
övergödning. Utefter kusten är övergödning och
miljögifter de största problemen. De största potentiella hoten mot grundvattnet är förorenade
områden från tidigare industriell verksamhet,
grustäkter, vägar och järnvägar samt fortsatt exploatering av övrig mark till bebyggelse, jordbruk med mera. Rester av bekämpningsmedel,
höga nitrathalter och saltpåverkan är hot som
kan riskera att göra grundvattnet oanvändbart
som dricksvatten. Kartläggning och kvalitetskontroller av länets vattentillgångar är därför en
viktig del i säkerställande av den framtida vattenförsörjningen och för att säkerställa att vi har
korrekt kunskap om vattnets status.
Arbetet i och invid vatten innebär krockar mellan olika intressen och ställer höga krav på ett
tvärsektoriellt arbets- och tankesätt. Många
sammanvägningar behöver göras, bland annat
vad gäller markanvändning. Till exempel kan
kantzoner behöva lämnas vid vattendragen.
Säkra upp- och nervandringsvägar för fisk behöver anläggas vid kraftverken. I ett allt torrare
landskap och klimat behöver vattenhushållningen förbättras.

Vatten vet inga administrativa gränser och inom
vattenförvaltningsarbetet har indelningen av
Sverige gjorts utifrån vattnets avrinningsområden.

I samband med biologisk restaurering av vattendrag behövs oftast sammanvägningar göras mot
annan markanvändning som jord- och skogsbruk och bevarande av kulturmiljövärden. Det
finns stora möjligheter och synergier i en förbättrad samverkan mellan olika intressen, däribland vatten-, natur-, fiske- och kulturmiljövård.

I Kalmar län finns 13 huvudavrinningsområden
samt lika många kustområden. Utifrån en föreslagen indelning finns det därmed potential för
15 vattenråd.

Kulturmiljövärden försvinner i snabb takt i samband med att brukande upphör, förfall, rivning
och ovarsamhet vid exempelvis restaurering av
vattenmiljöer. Ett stickprov visar att drygt 25
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procent av länets utpekade bevarandevärda kulturmiljöer vid sjöar och vattendrag förlorat kulturmiljövärden de senaste åren.
För att behålla dessa värden och skapa förutsättningar för fortsatt utveckling, krävs det att vi i
länet förvaltar våra vattenmiljöer på bästa sätt.
Detta arbete behöver ta avstamp i det svenska
miljömålsarbetet men även styras av de krav
som ställs enligt svensk lagstiftning samt internationella överenskommelser. Några av de viktigaste är vattenförvaltningsförordningen, marina direktivet, grundvattendirektivet och Baltic
Sea Action Plan, BSAP. Trots att arbetet för att
förbättra tillståndet för länets vatten är intensivt,
görs bedömningen att det inte är möjligt att nå
de vattenanknutna miljömålen till 2020 med
idag beslutade eller planerade styrmedel.

Vad måste göras?
Trygga dricksvattenförsörjningen
Kalmar län är nederbördsfattigt med låg yt- och
grundvattenbildning. Stora delar av landskapet
är dessutom torrlagt genom utdikning och sänkning av våtmarker och sjöar. Att trygga vattentillgången är därför en viktig fråga för länet.
Restaurera vattendrag
De flesta av länets inlandsvatten är på något sätt
utsatta för fysisk påverkan vilket innebär att länet idag inte har ett väl fungerande vattenlandskap. Detta leder i sin tur bland annat till ökad
transport av näringsämnen och miljögifter ut till
kusten.
Minska läckaget av näring och miljögifter
Östersjön är ett av världens mest belastade hav
med stora miljöproblem i form av övergödning
och miljögifter. För att komma till rätta med syrefattiga bottnar och kvävefixerande algblomningar behöver belastningen på Östersjön minska. Det arbetet är en av de stora utmaningarna
för länet.

Bevara och utveckla länets kultur- och
naturmiljöer
För att bevara och utveckla vattenanknutna kultur- och naturmiljöer behövs förbättrade förutsättningar för en levande landsbygd och skärgård. Insatser behöver öka inom kunskapsuppbyggnad, information, vård och, i vissa fall,
skydd. Värdena har en stor betydelse för länets
attraktivitet och kan med fördel marknadsföras
mer inom exempelvis turism och sysselsättning.
Utöka övervakningen
Övervakningen av länets vatten behöver förbättras. Denna brist gäller framförallt övervakning
av biologiska parametrar och miljögifter samt
tillståndet för vattenanknutna kulturmiljöer.
Minska följderna av klimatförändring
Klimatanalyser indikerar att nederbörden i Kalmar län, till skillnad från större delen av Sverige, kommer att minska. Samtidigt ökar riskerna
för extrema väderförhållanden som antingen
kan leda till översvämningar och/eller till uttorkning. Detta kan medföra att den totala
mängden vatten i landskapet minskar. Exakt hur
det förändrade klimatet kommer att påverka natur- och kulturmiljöer, läckage av till exempel
närsalter, läkemedelsrester och bekämpningsmedel är oklart. Det är dock ställt utom allt tvivel att de ekosystem och processer som är basen
för en god vattenförsörjning kommer att bli än
mer utsatta och att behovet av att vårda länets
vatten ökar ytterligare.
Det kommer att bli mycket kostsamt för samhället att på konstgjord väg försöka återställa till
exempel vattenrening och vattenmagasinering.
Rätt åtgärder på rätt platser måste utan fördröjning sättas in. För att få till stånd ett sådant kostnadseffektivt vattenåtgärdsarbete, krävs en god
samarbetsvilja från var och en av oss i hela länet.
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uttag av grot till biobränsle är positivt för klimatet men uttaget närmast fördubblar försurningspåverkan jämfört
om bara stammen tas ut. en lösning är att askan från förbränningen återförs till marken. Foto: rickard Flyckt
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Miljökvalitetsmålet
Bara naturlig försurning
Utmaningar
Försurningen drabbar skogsmark, sjöar, vattendrag och grundvatten, samt orsakar korrosion på
byggnader, arkeologiska föremål, hällristningar
och andra kulturmiljöer. Försurningen orsakas
främst av svavel- och kvävenedfall från transporter, energianläggningar och industri. Även
sjöfarten på Östersjön bidrar till länets försurningssituation (främst med svavelutsläpp) liksom utsläpp av ammonium från länets jordbruk
(djurtätheten är hög i Kalmar län).
Kalmar län, förutom Öland, har markförhållanden med begränsad förmåga att neutralisera det
sura nedfallet. Störst är problemen i den sydvästra delen av länet, då dominerande vindriktning
gör att långväga transporterat nedfall hamnar
där.
För att motverka försurningens effekter kalkas
sjöar och vattendrag, men detta åtgärdar inte
grunden till försurningsproblemen. Kalkmängden har successivt minskat den senaste 10-årsperioden, dels som en följd av förbättrad teknik
men också för att belastningen av svavel och
kväve minskat.
I takt med att nedfallet minskat har skogsbrukets andel av den totala försurningspåverkan
ökat. I Kalmar län står skogsbruket i dagsläget
sannolikt för 40-70 procent av skogsmarkens
försurning. pH i markvatten uppvisar en långsamt sjunkande trend i södra delen av länet.
Detta är oroande och innebär att den återhämtning som skett i sjöar och vattendrag med avseende på pH kan komma att klinga av.
Länets största utmaning är att minska skogsbrukets försurningspåverkan. Uttaget av GROT, det
vill säga grenar och toppar, till biobränsle närmast fördubblar försurningspåverkan jämfört
med om bara trädstammen tas ut. Ibland tas
även stubbar ut. En lösning på detta kan vara att

askan efter förbränningen återförs till skogsmarken, vilket i dagsläget görs på en mycket liten
andel av markerna.
Andra utmaningar är att verka för en övergång
till exempelvis förnybara drivmedel för att på så
sätt minska utsläppen av kväveoxider från vägtrafiken. Miljövänligare bränsle i båttrafiken är
en tänkbar vision. En annan utmaning är att det
finns kunskapsbrist angående hur länets kulturmiljöer har påverkats av försurningen.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Under 2013 har Länsstyrelsen gjort en översyn
av alla spridningsplaner för att få en kostnadseffektivare kalkning med bättre måluppfyllelse.
Biologisk och kemisk uppföljning av kalkningens effekter sker enligt fastlagda planer.
I efterföljande åtgärdstabell listas ett antal nödvändiga insatser för att vi i länet ska komma
närmare målet Bara naturlig försurning. Dessa
berör ökad askåterföring, inventering och bedömning av skador på kulturmiljöer som hotas
av försurning samt minskning av utsläpp av ammonium från jordbruket genom Greppa näringen.
Trots föreslagna regionala åtgärder är målet
svårt att nå eftersom påverkan från utsläpp i andra länder och internationell sjöfart är betydande. Det krävs ytterligare internationella överenskommelser om minskade utsläpp för att målen
ska kunna nås. Under lång tid framöver förblir
kalkningen därför nödvändig för att upprätthålla
pH på en nivå som tillgodoser även de känsligaste arternas behov.
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Miljökvalitetsmålet
Ingen övergödning
Utmaningar
Övergödning beror på för stora mängder av
växtnäringsämnena fosfor och kväve i mark
eller vatten. Förhöjda halter av näringsämnen
kan leda till försämrat siktdjup, kraftiga
algblomningar och försämrad syresättning i
bottenvattnet. Övergödning är ett av de största
miljöproblemen i länets vatten. Detta gäller
framförallt för kustvattnet. Höga halter av
näringsämnen finns även i några av länets sjöar
och vattendrag. De största påverkanskällorna
är jordbruket, enskilda avlopp, kommunala
avlopp, dagvatten, industrier och skogsbruket.
Även landmiljön är påverkad.
I Kalmar län är antalet djur och andelen
åkermark högst i kustnära områden. Dessa
områden har en av de högsta djurtätheterna i
Sverige. Hög djurtäthet leder till ökad risk för
överskott av näringsämnen och därmed ökat
utläckage från åkermarken. En stor utmaning
är därför att vidta åtgärder så nära källan som
möjligt för att minska risken för läckage av
näringsämnen till den känsliga kusten.
Idag genomförs en rad åtgärder med syfte att
minska påverkan från jordbruket. Men det är
nödvändigt att ha en ännu starkare styrning av
bidrag, som till exempel landsbygdsprogrammet och lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) till
områden där åtgärderna ger störst effekt.
Utifrån detta måste också en systematisk
uppföljning av genomförda åtgärder komma
till stånd.
En annan stor utmaning är att minska påverkan
från länets avlopp. En lösning är bättre kretsloppsanpassning av länets avloppssystem. En
viktig pusselbit i detta sammanhang är att göra
det möjligt att återföra fosfor från avloppsslammet till produktiv jordbruksmark.

En annan viktig del är att åtgärda enskilda
avlopp som inte uppfyller lagkrav. I detta
arbete ingår även förbättrad dagvattenhantering. Ett problem med dagens dagvattensystem
är underdimensionering i ledningssystemen
vilket leder till bräddning, det vill säga läckage
av orenat vatten. Då dagvatten och avloppsvatten hamnar i samma ledningar leder detta även
till problem med rening av avloppsvatten.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Effektivare styrmedel och intensivare åtgärdsarbete behövs för att nå målet om Ingen
övergödning. I länet pågår en rad åtgärder i
syfte att minska utsläppen av näringsämnen.
Ett långsiktigt arbete som pågått i mer än 10 år
i Kalmar län är lantbruksrådgivning via Greppa Näringen. Genom landsbygdsprogrammet
och LOVA får markägare, kommuner och
ideella organisationer bidrag till vattenåtgärder
som motverkar övergödningen. Lagstiftningen
ställer också krav på åtgärder till exempel vid
prövning och tillsyn av industrier och avloppsreningsverk.
För att minska övergödningen, riktar vattenförvaltningens åtgärdsprogram ett antal bindande
åtgärder till berörda myndigheter. Det handlar
bland annat om jordbruksåtgärder och åtgärder
kopplade till enskilda och kommunala avlopp.
Det är viktigt att förbättra kopplingen mellan åtgärdsprogrammet och arbetet med konkreta insatser.
I efterföljande åtgärdstabell följer ett antal åtgärder som anses nödvändiga att genomföra för
att komma närmare målet om Ingen övergödning.

teMaoMråde vatten ocH MilJÖer vid vatten

Övergödning leder bland annat till algblomning i Östersjön. Foto: thomas Jonsson
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Miljökvalitetsmålet
Levande sjöar och
vattendrag
Utmaningar
Vattnet är en livsnerv i landskapet. Sjöar och
vattendrag har haft en stor och mångsidig betydelse för människa och samhälle, från stenåldern fram till idag. Vårt historiska sätt att använda oss av vattnet har gett upphov till värdefulla
kulturmiljöer. Samtidigt har flottning, kraftutvinning och dikning skapat hinder som lett till
störda ekosystem. Miljökvalitetsmålet Levande
sjöar och vattendrag är komplext och innehåller
många utmaningar eftersom det berör allt vatten, från källan till mynningen i havet.
Ur ett vatten- och naturvårdande perspektiv fick
1800-talets intensifierade vattenbruk stora negativa effekter. Ett varsamt brukande övergick i
fysisk exploatering, intensivt markanvändande
samt utnyttjande av vattenkraft, kombinerat
med ökat utsläpp av miljögifter, övergödande
och försurande ämnen.
Landskapet har avvattnats genom rätningar,
rensningar, sjösänkningar och utdikning av våtmarker. Detta har sammantaget försämrat vattenlandskapets många ekosystemtjänster, som
vattenrening och vattenmagasinering, samt livsvillkoren för många arter.
Tillståndet i länet visar att utpekade naturtyper
och flertalet arter inte når upp till en gynnsam
bevarandestatus. På Öland och fastlandet riskerar 57 respektive 53 arter att försvinna.
Högst hälften av sjöarna och endast 15 procent
av vattendragen bedöms nå god ekologisk status. Då ytvatten utgör 70 procent av det råvatten
som används i länets dricksvattenförsörjning
riskerar både vattenkvalitet och tillgång till vatten att försämras.

I länet finns höga kulturhistoriska värden vid
sjöar och vattendrag. Det kan gälla kvarnmiljöer, bruksmiljöer, elektriska vattenkraftverk, broar, bykhus, rekreationsmiljöer och lämningar efter flottning, transporter, dikning och fiske. De
största hoten för dessa kulturhistoriska värden
är att brukande upphör, förfall, rivning, igenväxning och ovarsamhet vid restaurering av vattenmiljöer.
Kulturmiljöerna bär på viktiga berättelser och
lärdomar för framtiden. Men nu förloras deras
värden i rask takt. En stor utmaning är att vända
trenden. Vi behöver hjälpas åt med insatser
kring skötsel, information, samverkan, kunskapsuppbyggnad samt i vissa fall även med juridiskt skydd, till exempel genom reservatsbildning.
Länets största utmaning är att ta fram ett brett
förankrat arbetssätt för ett långsiktigt, hållbart
brukande av vattnet och dess anslutande miljöer.
Bibehållna ekosystemtjänster som vattenrening
och vattenmagasinering, skydd av arter och bevarande och utveckling av värdefulla natur-, fiske- och kulturmiljöer, kräver just en sådan bred
ansats. En god vattenkvalitet och levande naturoch kulturmiljöer nära vatten, är betydelsefulla
faktorer för att utveckla en attraktiv livsmiljö,
ett rikare friluftsliv samt en bibehållen turism.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Trots stort pågående arbete inom vattenförvaltningen behöver vi i länet göra mer. Åtgärderna, i
efterföljande åtgärdstabell, berör både övergripande strategier, kunskapsuppbyggnad och konkreta åtgärder. Arbetet behöver intensifieras
inom bland annat följande områden:

•
•
•
•
•
•

ökad samverkan och tvärsektoriellt arbet
information, vård och restaurering,
förbättrade kunskapsunderlag,
bevarande och skydd,
fortsatt arbete med dricksvattenfrågor,
arbetet med omprövning av äldre vattendomar behöver prioriteras.
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Kulturmiljö vid vatten. brygghus vid binga, ljungbyholm. Foto coco dedering
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god tillgång på dricksvatten är livsviktigt! Foto: smalandsbilder.se
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Miljökvalitetsmålet
Grundvatten av god kvalitet
Utmaningar
Miljökvalitetsmålet Grundvatten av god
kvalitet är grunden för en långsiktigt säker och
hållbar dricksvattenförsörjning i Kalmar län.
Dricksvattenförsörjningen är emellertid också
beroende av tillgången på ytvatten av god
kvalitet. Ett exempel är Hagbyåns vatten som
infiltreras i Nybroåsen för att på så sätt förstärka grundvattentillgången.
Tillgången till vatten måste utredas ytterligare
och utmaningen består till stor del i att bestämma hur en effektiv fördelning av länets
vattenresurser kan åstadkommas. Det är viktigt
med en helhetssyn kring vattenfrågorna, till
exempel för politiker som fattar beslut i
planeringsfrågor för lantbruk, vägdragningar,
industrietableringar och så vidare. Planeringen
måste ske utifrån givna avrinningsområden och
inte utifrån administrativa gränser (läns- och
kommungränser etc.). Utmaningen är att förmå
se och förstå vattnets gränslösa flöden och
rörelser. Inom ett huvudavrinningsområde
måste ansvarsfördelningen mellan olika
verksamheter klaras ut och fastställas.
Kartläggning och kvalitetskontroller av länets
vattentillgångar är en viktig del i säkerställande av den framtida vattenförsörjningen.
Analysresultaten från provtagningar och
kontroller av grundvattenförekomster under
åren 2010-2014 visar att rester av bekämpningsmedel finns i ett antal vattenförekomster.
Det rör sig i huvudsak om låga halter av
ämnen som är förbjudna att använda sedan
lång tid tillbaka. Förhöjda halter av nitrat
(NO3-N) och klorid (Cl) påvisats i ett par
förekomster som kan hänföras till mänsklig
påverkan. Från 2015 finns ett program för
regional miljöövervakning av grundvatten för
perioden 2015-2020. Programmet inkluderar
även vissa vattendrag i anslutning till
grundvattenförekomsterna.

Vattenskyddsåtgärder måste prioriteras för att
säkerställa länets viktiga yt- och grundvattenresurser. Allmänna vattentäkter som saknar
vattenskyddsområden måste skyddas och äldre
vattenskyddsområden ses över så att gränser
och föreskrifter är relevanta. Viktiga sand- och
grusformationer för nuvarande och framtida
vattenförsörjning behöver skyddas mot
exploatering.
I samhällsplaneringen behöver större hänsyn
tas till skyddade områden och på samma sätt
måste en större ödmjukhet visas för framtida
överraskningar vad gäller behov av utvidgade
vattentäkter. Inom områden som är kända för
att få brist på vatten, särskilt på Öland, behöver besparingsinsatser av vatten och reglering
av vattenuttag göras.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
För att långsiktigt trygga tillgången på dricksvatten i länet gäller det att fortsätta och förfina
arbetet med dricksvattenfrågor enligt den
regionala vattenförsörjningsplanen. Det gäller
också att arbeta fram en länsstrategi för hur
vattenresursen vid begränsad tillgång ska
administreras och sammanvägs mellan olika
intressen. Kunskapen om vattensystemen
(grund- och ytvatten) och dess samspel måste
förbättras och spridas med fokus på sårbarheten i tillgång och kvalitet. Det behöver också
tas fram och beslutas om nya och ändrade
vattenskyddsområden i länet.
Arbetet med att dämma upp och skapa våtmarker måste främjas så att ytvatten hejdas och ges
möjlighet att infiltrera ner i jordlager och berggrund. Att öka grundvattenbildningen är särskilt
viktigt i de torrare delarna av länet, det vill säga
Öland och fastlandets kustområden.
Åtgärderna i detta program som rör miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet kopplar i
de flesta fall till den regionala vattenförsörjningsplanen, som beskriver hur det fortsatta arbetet i länet behöver läggas upp. En trygg
dricksvattensförsörjning i ett flergenerationsperspektiv, kräver samordnade insatser på såväl
kommunal som regional nivå.
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Miljökvalitetsmålet
Hav i balans samt levande
kust och skärgård

de förlorat sin ursprungliga funktion. De är en
omistlig del av kust- och skärgårdslandskapets
attraktivitet.

Utmaningar
Havet är, tillsammans med länets fantastiska
skärgård, en viktig resurs som vi i länet måste
värna om. Kommande generationer ska också
få möjlighet att njuta av bad och rekreation i
stillsamma och rena kustmiljöer, av nyfångad
fisk och vackra kultur- och naturmiljöer. Dessa
värden bidrar också till länets attraktivitet och
regionala tillväxt.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Många föreningar och enskilda fastighetsägare
i länet bidrar med många betydelsefulla insatser för att bevara och utveckla kultur- och
naturmiljöer i och invid vatten. Inom det tidigare så kallade Skärgårdsprojektet har skärgårdens bebyggelse inventerats och öarnas
kulturhistoria dokumenterats i så kallade
örapporter.

Länet angränsar till den del av Östersjön som
har störst problem med övergödning, och är en
del av den region i Sverige som bidrar med
mest näringsämnen till Östersjön. Ökade
mängder näringsämnen i havet leder bland
annat till algblomningar, syrefria bottnar, att
vass breder ut sig alltmer och att kustnära
miljöer blir grundare som ett resultat av ökad
produktion i havet. Fortsatta åtgärder för att
minska transporterna av näringsämnen kommer att behövas. Inom ramen för lokalavattenvårdsprojekt, LOVA har ett flertal projekt som
syftar till att minska näringstransporterna till
havet genomförts i länet. En viktig uppgift
framöver är att hitta ytterligare finansiering för
olika typer av åtgärdsinriktat arbete.

För att skärgården ska kunna hållas levande behövs bland annat fortsatt stöd för näringslivsutveckling, jordbruk och fiske. Två prioriterade
åtgärder är att möjliggöra fortsatt bete på skärgårdsöarna och att underlätta förutsättningarna
för småskaligt fiske. En tredje central åtgärd är
att se över och tillgodose behovet av grundläggande samhällsservice, exempelvis post- och
betaltjänster.

För de grunda kustnära miljöerna finns ett
särskilt stort behov av långsiktig planering
och förvaltning. De präglas av en rik biologisk
mångfald och är viktiga bland annat för föryngring av fisk. Sådana områden är särskilt
känsliga för fysisk exploatering, störningar
och övergödning. Enligt miljökvalitetsmålets
preciseringar ska de grunda kustnära miljöerna
visas särskild hänsyn. De har en central funktion som spridningsvägar för länets växt- och
djurliv.
En utmaning är att i en god fysisk planering
skapa möjligheter där skärgårdens typiska
kulturmiljöer som fyrar, lotsplatser, fiskelägen
och bymiljöer ska kunna bevaras även sedan

På samma sätt kräver länets kustanknutna kulturmiljöer aktiva åtgärder i form av framtagande
av kunskapsunderlag, planering, skydd, vård
och landsbygdsutveckling samt att en kulturmiljöövervakning etableras. Vrakriket är ett nystartat regionalt samarbete med syftet att bevara och
synliggöra den världsunika kulturskatt som våra
vrak i Kalmar län är. Fortfarande saknas en del
kunskapsunderlag om länets marina naturvärden och det finns ett behov av såväl utökade resurser som nationella riktlinjer för att intensifiera arbetet med att skydda dessa marina
miljöer.
För att bevara den biologiska mångfalden i kustnära områden behövs, bland mycket annat, insatser för att restaurera fiskens lekmiljöer. Länsstyrelsens arbete med akvatiskt områdesskydd
behöver stärkas. Övervakning av grunda kustmiljöer och kustbestånd av fisk är en nödvändighet för att mäta trender och följa resultaten
av förändringar i vattenkvalitet till följd av insatta åtgärder.
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Länsstyrelsen behöver arbeta mer proaktivt med
planering och skydd, och berörda aktörer behöver använda befintliga verktyg (Miljöbalken,
PBL, Havsplanering) i större utsträckning för
att säkerställa bevarade naturvärden och förvaltning ur ett landskaps- och ekosystemperspektiv.

Kommande generationer ska ha samma möjligheter att njuta av bad i rena kustmiljöer. Foto: smalandsbilder.se
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våtmarker på Stora alvaret, Öland Foto: Jan videvik
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Miljökvalitetsmålet
Myllrande våtmarker
Utmaningar
I samband med den omfattande dräneringsverksamheten som startade vid 1800-talets mitt
var det främst grunda sjöar och våtmarker vid
rinnande vattendrag som försvann, det vill säga
områden där vattnet kunde svämma över.
Utmaningen är att få tillbaka dessa vattenhushållande och flödesutjämnande funktioner i
landskapet genom hydrologisk återställning av
våtmarker. Det skulle relativt snabbt ge flera
positiva miljöeffekter som långsiktigt hållbar
vattenförsörjning och förbättrad vattenkvalitet i
vattendrag, sjöar och längs kusten. Det skulle
också motverka effekten av klimatförändring
samt ge ett rikare växt- och djurliv.
Samhällets syn på våtmarker som värdelös och
improduktiv mark behöver förändras. En
utmaning är därför att få till ett strategiskt
arbete där olika styrmedel används för att
förhindra en fortsatt utarmning av funktionella
våtmarker. I Nationell strategi för myllrande
våtmarker nämns åtgärder som långsiktigt
skydd, att vara restriktiv med tillstånd och
dispenser för att torrlägga våtmarker samt att
visa generell hänsyn genom varsam återställning av våtmarker.
En del av de våtmarker som idag har höga
natur- och kulturvärden är beroende av fortsatt
bete och slåtterbruk. Ett hot är därför den
minskande hävden. Det finns andra typer av
våtmarker med höga naturvärden som är
hydrologiskt negativt påverkade och som
behöver restaureras. Dessa ligger ofta isolerade
och behöver förbindas med fler våtmarker.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Det behövs ett strategiskt, långsiktigt och
gemensamt arbete för att uppnå en variation av
våtmarksmiljöer som fyller olika syften och
behov i landskapet. Rätt våtmark på rätt plats.
Då blir det dessutom mest kostnadseffektivt.
Fokus har hittills endast varit kvantitativa mål

som nu måste kompletteras med kvalitet för att
bli långsiktigt hållbara. Av den anledningen
behövs både goda planeringsunderlag och
bristanlyser som tar fasta på våtmarkernas roll
och funktioner ur flera aspekter.
Våtmarksarbetet bygger idag på frivilliga
insatser där markägaren bestämmer lokalisering, utformning och skötsel, vilket ofta kan
komma i konflikt med syftet och det önskade
värdet för just den våtmarken. De komplexa
juridiska frågorna runt vatten och de långa
prövningsprocesserna är ett dilemma och gör
inte arbetet lättare. Det medför också att större
projekt med flera markägare är svåra att
genomföra. För att få bästa lokalisering på en
våtmark krävs lagförändringar och någon form
av markersättning.
För att kunna driva ett våtmarksprojekt behövs
en stor samverkan mellan myndigheter och
markägare. Det kan behövas någon som bistår
och samordnar hela våtmarksprocessen, från initial rådgivning, ansökan om finansiering, projektering, prövning och fram till anläggandet.
Inom landsbygdsprogrammet har det under lång
tid gjorts nyanläggning av våtmarker och även
till viss del restaureringar och återskapande.
Riktade våtmarksprojekt för att öka gädda och
grönfläckig padda pågår. Inom skyddade områden pågår ett arbete med att ta fram en åtgärdsstrategi för bland annat våtmarksmiljöer. Ur natur- och kulturvärdeperspektiv finns det
fortfarande en stor kunskapsbrist om våtmarker
och dess arter. För att nå miljökvalitetsmålet behöver fler riktade inventeringar komma igång.
Viktiga åtgärder för våtmarksmiljöer är restaurering, återskapande och nyanläggning. En strategi behövs för att finna rätt placering av våtmarker ur ett landskapsperspektiv som fokuserar på våtmarkernas många olika funktioner.
En noggrannare uppföljning behöver påbörjas
för att få bättre kunskap om redan anlagda våtmarker i Kalmar län.
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Nr

Åtgärd

Föreslagen huvudaktör

Föreslagen medaktör

22

bedriva tillsyn med avseende på miljöhänsyn vid vattenkraftverk
och dammar utifrån prioritering i tillsynsplanen. *Kopplar till åtgärd
1, 2, 3 och 6 riktad mot länsstyrelsen i Preliminärt åtgärdsprogram för
Södra Östersjöns vattendistrikt 2016-2021.

länsstyrelsen

23

inventera enskilda avlopp samt åtgärda icke fungerande avlopp.
*Kopplar till kommunernas åtgärd 4 i Preliminärt åtgärdsprogram
för Södra Östersjöns vattendistrikt.

Kommunerna

Fastighetsägare, Miljösamverkan Sydost

24

genomföra tillsyn och ställa de krav som behövs för att MKM för vatten ska kunna följas. Minska utsläppen från avlopp.
* Kopplar till länsstyrelsens åtgärd 1 och 3, kommunerna åtgärd 1 och
3 i Preliminärt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt.

länsstyrelsen och kommunerna

Miljösamverkan Sydost

25

genomföra geografiska och tematiska åtgärdsprojekt med ett
helhetsperspektiv. en viktig del är att utveckla ett arbetssätt inkluderande provtagning, åtgärdsgenomförande och uppföljning.

länsstyrelsen och kommunerna

regionförbundet, vattenråd, Kustmiljögrupper,
lrF, samhällsföreningar, ideella organisationer,
linnéuniversitetet, Havsmiljöinstitutet,
Kalmarsundskommissionen, Skogsstyrelsen,
Kulturhistorisk kompetens

26

ta fram en strategi för att öka deltagandet inom den samordnade
recipientkontrollen samt arbeta för samordnad recipientkontroll i
hela Kalmar län.

länsstyrelsen

Kommunerna, vattenråd, vattenvårdsförbund, lrF

27

uppdatera och förbättra planeringsunderlag utifrån natur- och
kulturmiljövärden i och vid vatten utifrån aktuella behov och
efterfrågan. åtgärden inbegriper bland annat:
• utförande av biotopkarteringar i sjöar och vattendrag där dessa
saknas,
• framtagande av underlag för åtgärdsarbete på
huvudavrinningsområdesnivå.
• slutförande av INVÄVA inventering (kulturmiljöer vid dammar),
• utförande av kulturhistorisk referensinventering av
flottningslämningar

länsstyrelsen

Kommunerna

28

Öka skydd av kulturhistoriskt värdefulla miljöer vid vatten enligt
Plan- och bygglagen.

Kommunerna

Fastighetsägare

29

genomföra utbildning kring körskadors effekter på mark och vatten
vid avverkning och markberedning i skogsbruket.

Skogsbrukets aktörer

Skogsstyrelsen, länsstyrelsen

30

Skapa dialog och kunskapsutbyte med berörda aktörer med syftet att
verka för ökad askåterföring inom skogbruket.

Skogsstyrelsen

askproducenter (värmeverk), skogsbrukande
organisationer, askspridningsentreprenörer

31

ta fram en vägledning för känsliga trakter i länet där särskild hänsyn
bör tas vid uttag av grot (avverkningsrester bestående av grenar
och toppar) och stubbar.

Skogsstyrelsen

länsstyrelsen

32

ge rådgivning genom ”greppa näringen” för att öka genomförande
av åtgärder som syftar till att minska läckage av kväve och fosfor till
luft och vatten. *Kopplar till länsstyrelsens åtgärd 9 i Preliminärt
åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt.

länsstyrelsen

lrF, rådgivningskonsulter, Jordbruksverket

33

genomförande av framtagna kommunala va-planer. ge tillsynsvägledning med koppling till lagen om allmänna vattentjänster. *Kopplar till länsstyrelsens åtgärd 11 och 12, kommunernas åtgärd 8, 9 och
10 i Preliminärt åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt .

Kommunerna och länsstyrelsen

34

Öka skyddet av särskilt värdefulla vattenmiljöer (limniska och marina)
genom fler natur- och kulturreservat.

länsstyrelsen och kommuner

Fastighetsägare, fiskevattenägare

teMaoMråde vatten ocH MilJÖer vid vatten

Miljönytta

Uppföljningsmått

Berörda miljökvalitetsmål

Fria vandringsvägar och förbättrade livsmiljöer
för vattenlevande organismer.

antal anläggningar som gjorts tillsyn på samt
antal omprövade domar.

levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning

Minskade utsläpp av kväve och fosfor.

antal tillsynsbesök, antal åtgärdade enskilda
avlopp.

ingen övergödning, god bebyggd miljö

Minskade utsläpp av kväve och fosfor.

antal tillsynsbesök, antal omprövningar.

ingen övergödning, god bebyggd miljö

bevarade natur- och kulturmiljövärden.
Minskade utsläpp av kväve och fosfor och
förbättrade livsmiljöer.

antal genomförda åtgärdsprojekt, antal restaurerade objekt/vattendrag med avseende på
natur-och kulturmiljöer, redovisad uppföljning,
beviljade bidrag.

Hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen
övergödning, levande sjöar och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, bara
naturlig försurning

Förbättrad vattenkvalitét.

antal nya deltagare i samordnad recipientkontroll. antal nya områden för samordnad
recipientkontroll.

ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag,
giftfri miljö

bättre vattenkvalitet, högre biologisk mångfald
i kombination med kulturmiljöer.

antal nya/uppdaterade och tillgängliggjorda
planeringsunderlag
• Sträcka biotopkarterat vattendrag,
• antal huvudavrinningsområden med underlags
dokument för åtgärder
• antal inventerade och kulturhistoriskt värderade
kulturmiljöer vid dammar (invÄva).

levande sjöar och vattendrag, ingen övergödning,
Hav i balans samt levande kust och skärgård

långsiktigt bevarande av värdefulla
kulturmiljöer.

antal nya objekt vid sjöar, vattendrag och kust/
skärgård med områdesbestämmelser.

levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt
levande kust och skärgård

Förbättrad vattenkvalitet. bevarade kultur- och
naturvärden.

antal hållna kurser, antal deltagare.

levande sjöar och vattendrag, levande skogar, ett
rikt växt och djurliv

Ökar markens syraneutraliserande förmåga.

antal möten och informationsinsatser samt ökad
areal där askåterföring skett jämfört med 2014
års nivå.

bara naturlig försurning, levande skogar

ger förbättrad vattenkvalitet, och bevarade
natur- och kulturmiljövärden.

Framtagen vägledning.

levande sjöar och vattendrag

Förhindrar att markens syraneutraliserande
förmåga minskar. Förbättrad vattenkvalitet och
bevarande av natur-och kulturmiljöer.

antal rådgivningar och antal gruppaktiviteter.

ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag,
Hav i balans samt levande kust och skärgård

Minskade utsläpp av kväve och fosfor.

införlivande av va-planer i kommunernas översiktsplaner och budget.

ingen övergödning, god bebyggd miljö

Skapa långsiktigt bevarande av värdefulla
natur- och kulturmiljöer.

antal nybildade natur- och kulturreservat i och
vid vatten. utökat skydd i befintliga reservat med
avseende på vattenmiljöer.

levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, ett rikt växt- och djurliv
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Nr

Åtgärd

Föreslagen huvudaktör

Föreslagen medaktör

35

delta i vattensamarbete i Östersjöregionen.

regionförbundet

länsstyrelsen, kommunerna

36

utveckla arbetet med havs- och kustplanering i kommunernas
översiktsplaner.

länsstyrelse och Kommuner

Havs- och vattenmyndigheten

37

restaurera, återskapa och nyanlägga våtmarker i ett landskapsperspektiv. rätt våtmark på rätt plats (lokalisering, utformning och
skötsel).

länsstyrelsen

Kommunerna , Skogsstyrelsen

38

Följa upp och utvärdera redan anlagda våtmarker. För 2015 finns
medel för uppföljning av våtmarker.

länsstyrelsen

Jordbruksverket

39

genomföra skydd av särskilt värdefulla våtmarker enligt myrskyddsplanen. om finansiering kan ordnas utökas skyddsarealen.

länsstyrelsen

Kommunerna

40

informera om finansieringsmöjligheter för att genomföra insatser för
en levande landsbygd och skärgård för att bevara och utveckla vattenanknutna natur- och kulturmiljöer. Fokusområden är service, fiske
och alternativa sysselsättningar, bete och djurhållning, transporter
och turism.

regionförbundet, länsstyrelsen

Samhällsföreningar, museer, turismsektorn,
fastighetsägare, fiskevattenägare,
kommunerna

41

ta fram underlag som kan leda till byggnadsminnesförklaring av
kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar vid vatten
kan öka.

länsstyrelsen

Fastighetsägare

42

besluta om vattenskyddsområden, skydda viktiga yt- och grundvattenresurser för dricksvattenförsörjning. *Kopplar till regional vattenförsörjningsplan och länsstyrelsens åtgärd 4 och kommunernas
åtgärd 7 i Preliminärt åtgärdsprogram för Södra Östersjön.

Kommunerna

länsstyrelsen

43

arbeta fram en länsstrategi för vattenhushållning som inkluderar
modell för avvägning mellan olika intressen. *Kopplar till regional
vattenförsörjningsplan.

länsstyrelsen

44

arbeta fram kommunala vattenförsörjningsplaner, bland annat utifrån den regionala vattenförsörjningsplanen. *Kopplar till regional
vattenförsörjningsplan och länsstyrelsens åtgärd 4 och kommunernas åtgärd 7 i Preliminärt åtgärdsprogram för Södra Östersjön.

Kommunerna

45

ta fram riktlinjer för bevattningsuttag i prioriterade vattendrag.
*Kopplar till regional vattenförsörjningsplan.

länsstyrelsen

46

ta fram en plan för skyddsåtgärder vid befintliga och framtida
allmänna vattentäkter utmed länets vägnät. *Kopplar till regional
vattenförsörjningsplan.

länsstyrelsen

Kommunerna, trafikverket, regionförbundet

47

dämma upp och skapa våtmarker för att säkra drickvattenförsörjningen. *Kopplar till regional vattenförsörjningsplan.

Kommunerna

länsstyrelsen

48

ta fram en materialförsörjningsplan för grus och sand. *Kopplar till
regional vattenförsörjningsplan.

länsstyrelsen

Kommunerna, branschen?

49

Förbättra övervakningen av yt- och grundvatten för dricksvattenförsörjningen, såväl kvalitativt som kvantitativt. *Kopplar till regional
vattenförsörjningsplan.

länsstyrelsen

Kommunerna med flera

50

Kartlägga grundvattenkvaliteten i enskilda brunnar.

Kommunerna

länsstyrelsen
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Miljönytta

Uppföljningsmått

Berörda miljökvalitetsmål

erfarenhetsutbyte för förbättrad vattenkvalitet,
ökad biologisk mångfald.

antal projekt och samarbeten.

Hav i balans samt levande kust och skärgård.
ingen övergödning. giftfri miljö. levande sjöar och
vattendrag

Förbättrade förutsättningar för långsiktig planering av länets kustområden.

antal informations- och dialogmöte, införlivande
i kommunernas översiktsplaner.

Hav i balans samt levande kust och skärgård, ingen
övergödning

en mångfald av våtmarker gynnar natur- och
kulturvärden, näringsrening med mera.

300 hektar 2015-2020.

ingen övergödning, ett rikt odlingslandskap. ett
rikt växt- och djurliv, levande sjöar och vattendrag,
Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust
och skärgård

Kunskapsuppbyggnad inför framtida anläggningar av våtmarker så att de byggs på ett bra
sätt ur näringsreningssynpunkt.

Följa upp minst 20 våtmarker.

ingen övergödning, ett rikt odlingslandskap, ett
rik växt och djurliv, levande sjöar och vattendrag,
Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust
och skärgård

Säkerställa skydd av våtmarker för att gynna
natur- och kulturvärden.

Myrskyddsplanen (indikator).

ingen övergödning, ett rikt odlingslandskap, ett
rikt växt- och djurliv, levande sjöar och vattendrag,
Myllrande våtmarker, Hav i balans samt levande kust
och skärgård

bevarade natur- och kulturmiljövärden,
förbättrade möjligheter till försörjning och året
runt-boende i skärgård och på landsbygden.

antal informationsinsatser.

Hav i balans samt levande kust och skärgård, levande sjöar och vattendrag, ett rikt odlingslandskap

långsiktigt bevarande av värdefulla
kulturmiljöer.

antal nya vattenanknutna byggnadsminnen vid
sjöar, vattendrag och kust/skärgård.

levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, god bebyggd miljö

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

antalet reviderade och nya
vattenskyddsområden.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och
vattendrag

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

Framtagen strategi.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och
vattendrag

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

antal i länet kommunala vattenförsörjningsplaner i länet.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och
vattendrag

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

Färdigställande av riktlinjerna.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och
vattendrag

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

Framtagen plan.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och
vattendrag

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

antal i länet.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag. Myllrande våtmarker

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

Färdigställande av plan.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och
vattendrag

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

Färdigställt miljöövervakningsprogram.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och
vattendrag

Säkra kvantitet och kvalitet på
råvattentillgången.

antal kartlagda brunnar.

grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och
vattendrag
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vy över Stensjö by i oskarshamns kommun. byn förvaltas av vitterhetsakademin och har föreslagits bli länets
första kulturreservat. Foto: Jan videvik
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temaområde levande landskap
De gröna näringarna är viktiga i Kalmar län.
Här finns en stark utvecklingspotential och
stora framtidsmöjligheter inom till exempel
skogsbruk, lokal livsmedelsproduktion och
ekoturism. De gröna näringarna är beroende av
de tjänster som fungerade ekosystem erbjuder.
Produktion av till exempel livsmedel och
träråvara är tjänster som i sin tur är beroende
av andra ekosystemtjänster som jordmånsbildning,vattenreglering och vattenrening. FN
(Food and Agriculture organization, FAO) har
beräknat att cirka 70 procent av jordbruksgrödorna i världen är beroende av insekters
pollinering. Att bevara och hållbart nyttja
biologisk mångfald är därför en nödvändig
investering för framtiden.

Natur-och kulturvärden lockar turister
Stora natur- och kulturvärden, som de gröna näringarna bidrar till, lockar många besökare. Turister besöker Kalmar län i jakt på naturupplevelser, rekreation och den livsstil, kunskap och
kultur som kan knytas till vårt natur- och kulturlandskap. En utveckling av denna besöksnäring
ger möjlighet att bredda de gröna näringarna,
dels genom satsningar på besökare, turism, friluftsliv och friskvård, dels genom brukande anpassat till natur- och kulturvärden.
I länet finns flera landskapsavsnitt som har nationell och internationell betydelse för biologisk
mångfald. Av dessa bör främst Stora alvaret,
sjömarkerna, rikkärren och Mittlandet på Öland,
samt eklandskapen, de öppna sandmarkerna, de
brandpräglade tallskogarna och de riksintressanta åarnas avrinningsområden i östra Småland
framhållas.

Dessa unika naturmiljöer har en exceptionellt
rik biologisk mångfald med ett mycket stort antal hotade arter varav flera bara finns i Kalmar
län i hela Norden.
Landskapsavsnitt vars kulturmiljöer saknar
motstycke i andra delar av landet och/eller världen är; Tjust bronsåldersmiljöer och herrgårdar,
Smålands småindustrier, glasbruksmiljöer, trästäder, ängslade- och stenmurslandskap, höglandets småskaliga odlingslandskap, den unika,
lågexploaterade skärgården samt världsarvet
Södra Ölands odlingslandskap och det öländska
järnålderslandskapet. Dessa kulturarv utgör en
viktig del av regionens attraktivitet och utvecklingspotential. Även skogs- och odlingslandskapens estetiska värden har en stor betydelse för
rekreation, turism och friluftsliv.

Ekosystemtjänster
naturens mångfald och processer utför myriader av uppgifter som vi människor är beroende av för vår överlevnad och välfärd. ekosystemtjänster är ett begrepp som försöker fånga
alla de produkter, tjänster och värden som vi
får från naturen. luften vi andas, vattnet vi
dricker, maten vi äter, mediciner, bränslen, pollinering, men också de immateriella och känslomässiga värden vi får av naturen – allt kan
räknas in bland ekosystemtjänsterna. Många
av dessa naturens gratistjänster är omöjliga att
ersätta med hjälp av teknik.
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Kalmar län är ett utpräglat skogslän, ett av de
skogrikaste i södra Sverige. Barrskogen dominerar, men utmed kusten och i vattendragens dalgångar är lövinslaget stort. Länet är landets ekrikaste sett till virkesförråd. Tallen är också
viktig, särskilt ur naturvårdssynpunkt eftersom
den skapar många värdefulla livsmiljöer.
Trots länets stora skogsareal är jordbruket en
stor och viktig näring, idag och historiskt sett.
Jordbruket i inlandets skogs- och mellanbygd är
mestadels småskalig och kännetecknas av köttproduktion och vallodling. Här finns ofta den
äldre markindelningen kvar med en mångfald av
småbiotoper, stenmurar, odlingsrösen, åker- och
vägrenar. Längs kusterna och delar av Öland där
den bördiga jordbruksmarken finns är jordbruket
mer storskaligt med odling av spannmål och
specialgrödor samt mjölk- och köttproduktion.
På Öland medgav inte naturförhållandena skiftning av bebyggelsen under de stora skiftesreformerna och man har i stor utsträckning bevarat
den gamla markindelningen med inägojord, utmark och radbyar. Dagens öländska bönder odlar den mark som många generationer har odlat
och boskapen betar samma marker som betats i
tusentals år. Detta är unikt och motivet till att
Södra Ölands odlingslandskap utnämnts till
världsarv.

Vikten av ett brukat landskap
I skärgården bedrivs på vissa håll ett småskaligt
jordbruk främst med betesdjur. Idag ser vi att
antalet betesdjur minskar i skogs- och mellanbygd, samtidigt som det sker en ökning och en
koncentration till stora lantbruk.
Inom ekologisk odling används i stort sett inga
kemiska växtskyddsmedel. Ökad ekologisk odling kan därför vara ett steg för att minska spridning av gifter till mark och vatten. Den ekologiska produktionen i länet ökar långsamt. Drygt
10 procent av den odlade marken hade ekologiska grödor 2013. Den viktigaste ekologiska grödan idag är vallfoder främst till dikor och får. Då
konventionellt lantbruk överväger i länet är det
viktigt att fortsätta arbeta med åtgärder för för-

bättrad kemikaliehantering, utveckling av nya
preparat och aktiv rådgivning för att minimera
spridning av ämnen som kan vara skadliga för
miljön. I takt med den ökade rationaliseringen
av jord- och skogsbruket blir det öppna, småskaliga landskapet alltmer sällsynt och mångfalden förloras. Följden blir till exempel att de arter som är beroende av skötsel och/eller naturlig
störning som brand, översvämningar, stormar
och torka riskerar att försvinna. De ekosystem
som arterna utvecklats i under mycket lång tid
påminde till viss del om den markanvändning
som rådde före industrialismen. Därefter förändrades markanvändningen drastiskt. Evolutionen tar lång tid och arter med specialiserade
levnadssätt har ingen möjlighet att anpassa sig
till den nya storskaliga markanvändningen.
Denna förändring av livsmiljöer är huvudorsaken till att många arter riskerar att försvinna. De
förändringar som idag sker inom ekosystemen
är starkt kopplade till hur och på vilket sätt naturresurserna används.
De mest hotade arterna är specialiserade och har
krav på till exempel särskilda värdväxter, stor
blomrikedom, näringsfattig mark, sandblottor,
komockor, gamla träd eller död ved. Arter knutna till ängs- och naturbetesmarker samt dess
småbiotoper som gamla hamlade träd och grova
ekar, odlingsrösen och bryn, är helt beroende av
fortsatt skötsel i form av slåtter och bete. Trots
att Kalmar län ännu har den största arealen naturbetesmarker i landet, så har stora arealer försvunnit.
Ett mycket stort antal arter knutna till skogen
minskar också kraftigt och är idag rödlistade.
Ett flertal arter har tyvärr dött ut i länet. Några
exempel är vitryggig hackspett, svart stork och
jättepraktbagge. Ett flertal rödlistade arter har i
Kalmar län sina sista fästen i landet eller så är
det bara här de fortfarande har livskraftiga populationer. Ska dessa finnas kvar på sikt krävs
att skog med kontinuitet skyddas från kalavverkning.
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Ett landskapsperspektiv är nödvändigt
På grund av den utarmning och fragmentering
som skett i landskapet krävs att prioriterade insatser sker utifrån ett landskapsperspektiv. Det
innebär konkret till exempel att valet av restaureringsinsats på en plats är beroende av hur det
omgivande landskapet ser ut. Det kan röra sig
om att återskapa möjligheten för hotade arter att
flytta från en livsmiljö till en annan, så kallad
grön infrastruktur. Många livsmiljöer för hotade
arter är idag små. De måste bevaras så att arterna kan sprida sig till andra delar av landskapet
allteftersom restaurering sker.
Rationaliseringen av jord- och skogsbruk ökar
risken för att kulturhistoriska värden försvinner.
Det gäller fysiska lämningar samt kunskapen
om traditionella brukningsmetoder och hantverk. Många byggnader mister sin funktion och

på sikt försvinner den äldre bebyggelsen. Byggnader och deras placering har en stor betydelse
för upplevelsen av vårt landskap. De har en viktig historia att berätta om lokala byggnadstraditioner, om villkoren för äldre tiders lantbruk och
inte minst om de människor som bott och verkat
där. Flera viktiga karaktärsbyggnader är på väg
att helt försvinna, till exempel inlandets ängslador, Emådalens timrade loftbodar och Ölands
högsulelador samt speciella bytyper, som klungoch radbyar.
Att arbeta utifrån ett landskapsperspektiv gör
det möjligt att se den helhet som landskapets
alla värden bildar och gör det lättare att förstå
sambanden mellan markanvändning, kulturhistoria och biologisk mångfald. Landskapsperspektivet förbättrar förutsättningarna för ett
hållbart nyttjande av länets resurser.

Hänsyn och skötsel

Skydd av skog

generell naturHÄnSYn: den naturhänsyn
som generellt tas i alla bestånd vid alla typer av
skogliga åtgärder, till exempel bevara död ved,
gamla träd, hålträd eller vissa mindre miljötyper.

naturreServat: genom miljöbalken fridlyst
naturområde som kan bildas exempelvis för
att bevara biologisk mångfald eller tillgodose
behovet av områden för friluftsliv.

no-beStånd: beståndet har ett långsiktigt
miljömål där miljövärdena gynnas av orördhet.
nS-beStånd: beståndet har ett långsiktigt
miljömål där miljövärdena kräver återkommande skötsel för att bevaras.

biotoPSKYdd: lagligt skydd för mindre naturmiljöer i skog eller odlingslandskap, som är
viktiga livsmiljöer för många växter, djur och
svampar.
naturvårdSavtal: Skriftlig överenskommelse mellan staten eller en kommun och en
markägare där det regleras hur naturvärdena
ska bevaras och utvecklas, och vilken ersättning som ges.
Frivillig avSÄttning: område som
markägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion.
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Målet är att skogen och skogsmarken ska kunna ge bioproduktion samtidigt som biologisk mångfald,
kulturmiljö- och sociala värden värnas. Foto: Örjan laneborg
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Miljökvalitetsmålet
Levande skogar
Utmaningar
Miljömålsarbetet inom levande skogar står inför
ett antal utmaningar de kommande åren. En är
att fortsätta ta ut timmer, massaved och bioenergi ur skogen samtidigt som läget förbättras för
de rödlistade arter som är beroende av gamla
träd och död ved. En annan är att minska körskadorna på kulturlämningar, vatten och upplevelsevärden. Det är i skogen som de flesta skadorna på länets värdefulla kulturmiljöer sker.
Högt arbetstempo och stora maskiner leder ofta
till att man allt för sent upptäcker till exempel
lämningar efter lågteknisk järnframställning och
äldre odlingslandskap. Dessa är utmärkande för
länet och vanliga i skogen.
Upplevelseturismen och rekreation där besökare
betalar entreprenörer för att få uppleva fina natur- och kulturmiljöer förväntas öka. Denna näring , liksom friluftslivet (svamp-och bärplockning, jakt, fiske, vandring etc.), är i hög grad
beroende av att det finns gammal skog och fina
kulturmiljöer att besöka.
Betydligt större arealer med riktigt lång skoglig
kontinuitet behöver undantas från kalavverkning. Det gäller till exempel den lilla kvarvarande spillran av gamla brandpräglade tallskogar,
lövskog som domineras av asp och björk med
rikt inslag av död ved och ädellövskog. Hanteringen av grenar och toppar som ska flisas behöver förbättras. Vid en felaktig hantering riskerar
hotade arter knutna till ädellövträd och hassel att
dö ut lokalt. Att hänsynen vid skogliga åtgärder
behöver förbättras är inte specifik för länet, trenden är liknande i hela landet.
Föryngring med tall minskar som en effekt av
högt betestryck av klövvilt. Tall är en nyckelart
ur flera perspektiv och viktig ur naturvårdssynpunkt. Den är grunden för många olika biotoper
och arter, allt från blåbär till brandpräglade insekter. Mer tall är en specifik fråga för sydöstra
Sverige.

Gamla lövträd, främst ekar som kommit upp i
ett öppet landskap och har mycket höga värden
behöver friställas så att de inte dör av igenväxning. Likaså behöver yngre ekar vårdas och sparas så att det även i framtiden kommer att finnas
gamla ekar med hotade arter.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Det stora intresset för naturvård hos länets
skogsägare är viktigt att ta till vara och utveckla
genom ytterligare information och rådgivning.
Hänsynen till natur- och kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder kan förbättras genom dialog, rådgivning och information mellan
myndigheter, entreprenörer och skogsägare. En
fungerande naturvårdshänsyn för uttag av bioenergi i ädellövskog, skogar med hassel och asp
bör tas fram i dialog mellan näringen, myndigheter och universitet. Befintliga styrmedel och/
eller medföljande resurser räcker inte för att säkerställa formellt skydd av värdefulla skogar.
Hänsynen vid skogliga åtgärder är inte tillräcklig. Dialog om vad god miljöhänsyn är behövs
genom information, kompetensutveckling samt
en skärpt tillsyn av Skogsvårdslagen och miljöbalken. Konkreta målbilder för god miljöhänsyn
i olika miljöer har arbetats fram vilket gör att
det finns bättre förutsättningar för skogsbruket
att ta sitt ansvar för en bättre miljöhänsyn. Askåterföringen behöver öka för att motverka försurningseffekten av uttag av grenar och toppar,
GROT. Viktigt är att öka kunskapen om och
kartläggning av naturvärden av nyckelbiotoper
och objekt med höga naturvärden inom länets
eklandskap, mittlandskogen på Öland och inom
områden med äldre artrik tallskog. Vidare är
skötseln av gamla lövträd och dess efterträdare
en av många viktiga åtgärder.
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i Kalmar län finns det många djur och livsmedelsproduktionen är en av de största näringarna för länet. Mularnas bete
är viktiga för det öppna landskapet och den biologiska mångfalden. Foto: smalandsbilder.se
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Miljökvalitetsmålet
Ett rikt odlingslandskap
Utmaningar
En levande landsbygd med ett aktivt jordbruk
är en förutsättning för att nå miljömålet Ett rikt
odlingslandskap. Jordbruket måste kunna kombinera lönsamhet med bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Förutsättningar som utbyggd infrastruktur, fungerande
service och kommunikation samt en god livsmiljö måste till för att landsbygdsföretagare
med familjer ska finnas kvar och ha en möjlighet till utveckling och konkurrenskraft. Dagens
lantbrukare är företagare, men att vara ”bonde”
är samtidigt en livsstil som många väljer bort
idag.
Den största utmaningen vi står inför är att
förena ett aktivt jordbruk med bevarande av ett
varierat landskap med dess arter och kulturhistoriska värden. En annan stor utmaning är hur
lantbruket kan göras attraktivt för dagens unga.
I skogsbygden är risken stor att mer åkerareal
slutar odlas och blir skog. Det är svårt att få en
tillräcklig areal för rationella lantbruk med
exempelvis mjölkproduktion i skogsbygden.
En utmaning blir att stötta den extensiva nötköttsproduktionen som kan drivas på deltid.
Ekologisk produktion kan passa denna typ av
lantbruk.
Utan ersättning för det natur- och kulturmiljöarbete som görs i bygderna kommer en stor
del av värdena knutna till odlingslandskapet att
försvinna. Ingen kommer att hävda marker
som inte är lönsamma, använda byggnader
som inte längre har någon funktion eller minnas traditioner som inte upprätthålls. Magra
och arbetskrävande betesmarker, som alvar,
skogsbeten och hässlen, kommer att vara de
första att överges om lönsamheten saknas. Då
försvinner naturtyper och arter som Kalmar län
har ett särskilt ansvar för.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
Landsbygdsprogrammet innehåller viktiga styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Resurserna måste användas optimalt och därför anpassas till de regionala förutsättningar och värden som finns.
Jordbruket är en förutsättning för livsmedelsproduktion och har en viktig roll för ett fungerande kretslopp av näringsämnen. Att behålla
jordbruksmarken möjlig för framtida livsmedelsproduktion är ett krav som kommande generationer har rätt att ställa på oss. Här har kommunerna en viktig roll vid planläggningen av
markerna. Att bevara den odlade mångfalden
kan också ha betydelse för den framtida livsmedelsförsörjningen.
Bristen på kunskap om sambanden mellan lantbruket och en god livsmiljö, konsumtion och
livsmedel är stor i samhället. Medvetenheten
om odlingslandskapets värden måste öka. Alla
kan genom allemansrätt och friluftsliv njuta av
artrikedomen, kulturhistorien och skönheten i
ett varierat och öppet landskap. Men vi måste
också bidra ekonomiskt för att bevara dessa värden genom att köpa lokala, säsongsvisa och
ekologiska, eller åtminstone svenska produkter.
Samhället måste planera för ett dynamiskt, levande och samtidigt ekologiskt hållbart användande av landskapet. Förutsättningar för att nå
målet är att markerna brukas med hänsyn till befintliga värden. De viktigaste aktörerna är därför
lantbrukarna och betesdjuren, samt ägare och
förvaltare av markerna och den agrara bebyggelsen.
Många åtgärder krävs för att bevara mångfalden, tillgängligheten och en levande landsbygd.
Det krävs stora resurser till restaurering och
vård. Kraftsamlingar behövs så att många aktörer gemensamt strävar mot länets regionala mål
utifrån ett landskapsperspektiv. Uppsökande
verksamhet till exempel rådgivning och bykurser som är mycket efterfrågade och effektiva, är
en viktig del i det arbetet.
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Miljökvalitetsmålet
Ett rikt växt- och djurliv
Utmaningar
I Kalmar län finns hela 49 procent av Sveriges
rödlistade arter. Situationen för hotade arter har
inte förbättrats mellan 2000 och 2010 enligt
ArtDatabanken och samma sak gäller för Kalmar län. För artgrupperna kärlväxter, steklar och
fjärilar samt marina fiskar har läget försämrats.
Resultat från Länsstyrelsens trädinventeringar
visar på stora behov av skötsel av gamla träd.
Flera fågelarter minskar i Kalmar läns ytterskärgård och på Ölands sjömarker. Flera vanliga arter är på tillbakagång, till exempel olika fåglar i
jordbrukslandskapet. Nästan tre fjärdedelar av
naturtyperna och ungefär hälften av arterna som
omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv saknar
gynnsam bevarandestatus. Förhållandena är de
samma i Kalmar län. Det är starka indikationer
på att de biologiska resurserna inte används
hållbart i dagsläget.
Nyckelfaktorer att arbeta med är skydd, skötsel
och restaurering av naturmiljöer samt hållbart
nyttjande av biologisk mångfald, för att motverka uppdelade och förminskade livsmiljöer i
landskapet. Därmed kan ekosystemen bli motståndskraftiga och arternas överlevnad och ekosystemens förmåga att producera varor och
tjänster säkerställas.
Nedläggning av lantbruk i skogs- och mellanbygden får igenväxning som följd. EU:s miljöersättningar likriktar skötseln av betesmarkerna
vilket ibland får negativa konsekvenser för den
biologiska mångfalden. Bland annat missgynnas sandiga samt träd- och buskrika betesmarker samt blomrika miljöer. Livsmiljöerna minskar även i skogslandskapet. Det finns för lite
gammal skog, gamla träd och död ved i landskapet. Minskningen är så stor att chansen till överlevnad minskar för många arter.

Biologisk mångfald
biologisk mångfald handlar om mer än bara
artrikedom. i begreppet ryms också genetisk
mångfald (variation inom arter) liksom rikedomen av olika ekosystem, funktioner och
processer i naturen. varje art utgör en byggsten i det ekologiska nätverk som bygger upp
vår natur. Stor artrikedom medför en större
ekologisk stabilitet.
biotoP: naturtyp där vissa växt- eller
djursamhällen hör hemma. exempel på biotoper är äng, lövskog, insjö och hällmark.
nYcKelbiotoP: naturområde som från en
samlad bedömning av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska miljö har mycket
stor betydelse för skogens flora och fauna. där
finns eller kan förväntas finnas rödlistade arter.
rÖdliStad art: art som är upptagen i
artdatabankens lista över försvunna, akuthotade, sårbara, sällsynta respektive hänsynskrävande arter.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
För att uppnå miljökvalitetsmålet Ett rikt växtoch djurliv krävs stora resurser och förändrade
styrmedel. Restaureringar av miljöer görs idag i
en mycket liten omfattning, ofta på grund av
brist på ekonomiska medel.
Ett verktyg för att bevara den biologiska mångfalden är skydd och skötsel av värdefulla naturmiljöer. En förutsättning för att lyckas är att åtgärder även görs utanför de skyddade områdena. Här är Åtgärdsprogram för hotade arter
(ÅGP) en av många viktiga aktörer. Merparten
av de arter som har nationella åtgärdsprogram är
arter som visar på ekosystemen som fungerar,
vilket gör att ett stort antal andra arter gynnas
samtidigt. Spridningsvägar för hotade arter behöver skapas och beskrivas och vägas in vid all
typ planering av hur mark ska användas.

teMaoMråde levande landSKaP

den större ekbocken finns bara kvar i Halltorps hage på Öland i norden och arten är hotad i hela europa.
Foto: Jonas Hedin
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Nr

Åtgärd

Föreslagen huvudaktör

Föreslagen medaktör

51

genomföra en informationskampanj med fokus på
kulturmiljöer i skog.

Skogsstyrelsen

52

tydliggöra ansvarsrollen och fortsätta arbetet med att
implementera de målbilder för god miljöhänsyn som
tagits fram inom ”dialog om miljöhänsyn.”

Skogsbrukande organisationer

53

Fortsätta dialog med skogsbruket, kring hänsynen till det skogliga
kulturarvet och sektorsansvaret.

Skogsstyrelsen

länsstyrelsen

54

erbjuda återkoppling i fält med inköpare, planerare och entreprenörer efter utförda skogsbruksåtgärder med fokus på miljöhänsyn.

Skogsstyrelsen

länsstyrelsen

55

utveckla rutiner för att säkra att kommunikationen av uppgifter
når ut till samtliga som behöver dessa samt säkrar kvaliteten i
traktdirektiv avseende kulturmiljöer.

Skogsbrukande organisationer

56

genomföra en fördjupad utbildningar inom kulturmiljöområdet
för alla led i avverkningskedjan.

Skogsbrukande organisationer

57

genomföra en gemensam tillsynskampanj för att minska
körskador på kulturmiljöer i samband med skogsbruksåtgärder.

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen

58

Fördjupad nyckelbiotopsinventering i eklandskapen,
mittlandsskogen och områden med äldre artrik tallskog.

Skogsstyrelsen

länsstyrelsen

59

genomföra en kampanj om naturvårdshänsyn vid
bioenergiuttag av ädellöv.

länsstyrelsen och Skogsstyrelsen

Skogsbruksaktörer i bioenergikedjan

60

Öka arealen skyddade natur- och kulturmiljöer i skogen.

länsstyrelsen, Skogsstyrelsen,
kommunerna

Markägare

61

informera och ge råd till markägare med syfte att få ökad föryngrad
areal av tall på svaga till medelgoda marker, ” tall på tallmark.”

Skogsstyrelsen

lrF Skogsägarna, Sveaskog, Såg i Syd,
Södra, Sydved, Holmen Skog mfl.

62

Förbättra naturhänsyn vid avverkning i tallskog i anslutning till
förekomst av hotade arter genom ökad tillsynsaktivitet i form av
vägledningar enligt skogsvårdslagen.

Skogsstyrelsen

länsstyrelsen

63

Frihugga gamla träd och kulturmiljöer.

länsstyrelsen och Skogsstyrelsen

Kommunerna

64

Sprida kunskap via exkursioner/seminarier om ekföryngring
och ekskötsel bland skogsbrukets aktörer och markägare för att få
en ökad ekodling.

Skogsstyrelsen

SÖdra, ab gustav Kährs,
Hushållningssällskapet,
mfl skogsbruksorganisationer

65

Konkretisera var de mest värdefulla eklandskapen finns genom
upprättande av giS-skikt och i samband med det peka ut lokaler av
internationellt värde.

länsstyrelsen och Skogsstyrelsen

Kommunerna

66

anordna byvandringar i mittlandsskogen och i eklandskapen.

länsstyrelsen och Skogsstyrelsen

Kommunerna, hembygdsförbundet

67

Följa upp delar av liM-projektets (livsmedelspolitikens miljöeffekter)
resultat inom odensvi och Stenåsa socknar.

länsstyrelsen

västervik och Mörbylånga kommuner

68

Fördjupa kunskapen om sjömarkernas historia i tre socknar inom
världsarvet.

länsstyrelsen

Mörbylånga kommun

69

informera länets lantbrukare om ekosystemtjänsternas betydelse.

länsstyrelsen

Jordbruksverket, lrF

Skogsstyrelsen och länsstyrelsen

teMaoMråde levande landSKaP

Miljönytta

Uppföljningsmått

Berörda miljökvalitetsmål

bevara skogens kulturarv.

Följa upp genom antal publicerade artiklar, besök
på webbplats.

levande skogar

bevara skogens kulturarv, naturvärden och
sociala värden.

avi kommer överens om ett mått i samverkan
med berörd aktör.

levande skogar

bevara skogens kulturarv, naturvärden och
sociala värden.

5-6 företagsbesök i länet under 2015 och ca
samma antal kommande åren.

levande skogar

bevara skogens kulturarv, naturvärden och
sociala värden.

Skogsstyrelsen har som mål att genomföra 80
återkopplingar under 2015.

levande skogar

bevara skogens kulturarv.

vi kommer överens om ett mått i samverkan med
berörd aktör.

levande skogar

bevara skogens kulturarv.

vi kommer överens om ett mått i samverkan med
berörd aktör.

levande skogar

bevara skogens kulturarv.

genomföra gemensam tillsyn på 5 avverkade och
markberedda objekt under 2015.

levande skogar

bevara hotade arter genom skydd av biotoper.

genomförd inventering.

levande skogar, ett rikt växt- och djurliv

bevara hotade arter.

genomförd kampanj.

levande skogar, ett rikt växt- och djurliv

bevara hotade arter, bevara skogens kulturarv.

Ökad areal skyddad natur- och kulturmiljö.

levande skogar, ett rikt växt- och djurliv

bevara hotade arter, bevara skogens kulturarv.

Få ökad föryngrad areal av tall på svaga till
medelgoda marker.

levande skogar, ett rikt växt- och djurliv

bevara hotade arter.

Ökad tillsynsaktivitet i form av vägledningar
enligt skogsvårdslagen.

levande skogar, ett rikt växt- och djurliv

bevara skogens kulturarv och bevara hotade
arter.

3000 träd utöver åtgärder i naturreservaten.

levande skogar, ett rikt odlingslandskap,
ett rikt växt och djurliv.

Ökande andel skog.

antal hektar nyodling av ek.

levande skogar, ett rikt växt- och djurliv.

bevara unika natur - och kulturlandskap samt
hotade arter.

giS-karta med beskrivande text tas fram.

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar.

informera om befintliga natur- och
kulturvärden.

genomföra 20 byavandringar inom ramen för
landsbygdsprogrammet.

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar

Syftet är att se utvecklingen inom länets
lantbruk sedan 1990-talet.

Förändringen av antalet byggnader som används
inom lantbruket.

ett rikt odlingslandskap

Syftet är att ta fram ny kunskap.

Kulturhistoriska värden i Stenåsa, Kastlösa och
ventlinge socknars sjömarker är dokumenterade.

ett rikt odlingslandskap

Syftet är att långsiktigt förbättra situationen för
biologisk mångfald.

Samtliga lantbrukare i länet ska nås av
informationssatsningen.

ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv
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Nr

Åtgärd

Föreslagen huvudaktör

Föreslagen medaktör

70

utbilda lantbrukare om hur åkermarkens bördighet bevaras.

länsstyrelsen (greppa näringen)

lrF, Hushållningssällskapet
med flera konsulter

71

inspirera till och underlätta generationsväxling inom
lantbruksföretag.

lantbruksutbildningar

lrF, Hushållningssällskapet, banker,
länsstyrelsen

72

Öka arealen skyddade natur- och kulturmiljöer.

länsstyrelsen

Kommunerna, markägare

73

Förbättra livsmiljöerna för vadarfåglar i de öländska sjömarkerna.

Sveriges ornitologiska Förening,
länsstyrelsen

Mörbylånga och borgholms kommuner,
Ölands ornitologiska förening,
Mörbylånga jaktvårdskrets,
Ölands naturskyddsförening

74

Fortsätta att utbilda lokala livsmedelsproducenter/leverantörer i
offentlig upphandling för att om möjligt kunna lämna anbud vid
offentlig upphandling.

Kommunerna

regionförbundet, länsstyrelsen,
landstinget, lrF

75

utbilda fler turistaktörer med fokus på natur- och
kulturupplevelseturismen på landsbygden.

regionförbundet

Kommunerna, näringslivet,
turismorganisationer , länsstyrelsen

76

inventera grön infrastruktur inom ansvarsmiljöer och -trakter.

länsstyrelsen

Skogsstyrelsen, kommunerna,
skogsbruksnäringen

77

inventera allér, kulturvägar och kulturbroar.

trafikverket

Kommunerna

78

inventera grön infrastruktur (inom tätortsmiljöer),
tätortsnära natur.

Kommunerna

Skogsstyrelsen

79

informera om vikten av biologisk mångfald i Kalmar län. Särskilt
prioriterade områden är; ansvarsmiljöer, hotade arter, främmande
och invasiva arter, grön infrastruktur.

länsstyrelsen

Skogsstyrelsen, kommunerna

80

Sammanställa kända förekomster av främmande arter i länet, (giSskikt), koppling till artdatabanken, eventuellt andra databaser.

länsstyrelsen

Kommunerna, Skogsstyrelsen,
vattenråd, ideella föreningar, Markägare

81

landskapsstrategi – eklandskapet.

länsstyrelsen

Kommunerna, Skogsstyrelsen,
skogsnäringen, lrF, ideella föreningar,
allmänhet

82

ta fram en landskapsstrategi - Ölands mittland.

länsstyrelsen

Kommunerna, Skogsstyrelsen,
skogsnäringen, lantbrukarnas riksförbund,
vattenråd,ideella föreningar, allmänheten

83

göra friluftsliv, fysisk aktivitet och avkoppling i
natur-och kulturlandskapet tillgängligt för alla.

länsstyrelsen och landstinget

Kommunerna, Skogsstyrelsen, skogsnäringen,
lantbrukarnas riksförbund, vattenråd,
ideella föreningar, allmänheten

teMaoMråde levande landSKaP

Miljönytta

Uppföljningsmått

Berörda miljökvalitetsmål

Syftet är att motverka försämring av åkermarkens bördighet så att livsmedelsproduktion
långsiktigt möjliggörs samt att den negativa
påverkan på omgivande marker och vatten
minimeras.

F850 rådgivningar under perioden 2015-2020.

ett rikt odlingslandskap, Hav i balans; samt levande
kust och skärgård, ingen övergödning, levande
sjöar och vattendrag

Syftet är att landskapet skall vara bebott och
brukat.

en informationssatsning genomförs under
2016-17.

ett rikt odlingslandskap, levande skogar, ett rikt
växt- och djurliv

Syftet är att säkra natur- och kulturmiljövärden
i landskapet genom bildande av natur- och
kulturreservat eller annat lagskydd av områden,
samt frivilliga avsättningar.

Minst ett kulturreservat för bevarande av
odlingslandskap ska ha bildats och minst 150 ha
betes-och slåttermarker ska ha skyddats i form av
naturreservat, 2015-2020.

ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv

nationellt och internationellt hotade
vadarfågelpopulationer kommer att gynnas.

Populationerna av rödspov, sydlig kärrsnäppa,
brushane m.fl. ska öka.

ett rikt odlingslandskap, Hav i balans samt levande
kust och skärgård

andelen lokalt producerade livsmedel ökar
inom offentlig sektor och ökar lönsamheten
för länets livsmedelsproducenter som brukar
natur- och kulturlandskapet.

antal genomförda utbildningar.

ett rikt odlingslandskap, ett rikt växt- och djurliv,
begränsad klimatpåverkan

Syftet är att stötta affärsidéer inom landsbygdsutveckling där landskapet nyttjas hållbart och
natur- och kulturmiljövärden bevaras eller
stärks.

antalet turistaktörer på landsbygden, med fokus
på natur- och kulturmiljö, ska öka med x % fram
till 2020.

ett rikt odlingslandskap, levande skogar, levande
sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust
och skärgård

Syftet är en ökad kunskap om de landsskapsförhållanden som är långsiktigt nödvändiga för att
nå målet om bevarande av biologisk mångfald
och fungerande natur.

inventering genomförd i flera trakter.

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, god bebyggd miljö, levande sjöar
och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Myllrande våtmarker

Ökad kunskap om det biologiska kulturarvet?

inventering genomförd.

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
god bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag

Syftet är att den tätortsnära naturen i länets
kommuner ska vara känd och kunna ingå i den
framtida planeringen.

antal inventeringar genomförda.

god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv

Öka medvetenheten om värdena och få fler delaktiga i skötsel, bevarande och återskapande.

antal faktablad
antal informationstillfällen.

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, god bebyggd miljö, levande sjöar
och vattendrag, Hav i balans samt en levande kust
och skärgård, Myllrande våtmarker

Ökad kunskap om främmande arter.

Färdigställt giS-skikt.

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, god bebyggd miljö, levande sjöar
och vattendrag, Hav i balans och en levande kust
och skärgård, Myllrande våtmarker

Strategi för markanvändningen i berört
område. underlag för konkreta insatser och
prioriteringar.

Påbörjat strategiarbete (bildande av styrgrupp,
arbetsgrupp, inledande samråd).

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, god bebyggd miljö

Strategi för markanvändningen i berört
område. underlag för konkreta insatser och
prioriteringar.

Påbörjat strategiarbete (bildande av styrgrupp,
arbetsgrupp, inledande samråd).

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, god bebyggd miljö, levande sjöar
och vattendrag, Myllrande våtmarker

Folkhälsa samt ökad kunskap och förståelse för
det levande landskapets värden.

enkätuppföljning till länets kommuner görs 2015
och 2020.

ett rikt växt- och djurliv, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, god bebyggd miljö, levande sjöar
och vattendrag, Myllrande våtmarker
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i den hållbara staden går det lätt att ta sig fram på cykel. oskarshamns stad. Foto: smalandsbilder.se

teMaoMråde god bebYggd MilJÖ

temaområde god bebyggd miljö
Hur vi planerar och bygger våra samhällen är en
grundläggande del i arbetet med att ställa om till
en mer hållbar framtid. Arbetet omfattar en rad
aspekter av vår boende- och livsmiljö där den
byggda miljön ska stödja människors vardag
och hälsa, upplevas som attraktiv samt erbjuda
ett varierat utbud av bostäder, service, arbetsplatser, kultur och rekreation. Dessutom ska
byggandet ske med begränsad klimatpåverkan
och med hänsyn till effekter av ett framtida förändrat klimat.

strategier och översiktsplaner behöver tas fram
och som reglerar exploatering av jordbruksmark, värnar om grön infrastruktur och vår kulturmiljö samt hur vi anpassar våra samhällen till
ett förändrat klimat. Vatten behöver genomsyra
den fysiska planeringen, vi måste värna vårt
dricksvatten på ett långsiktigt sätt, både med
vattenskyddsområden och planer för råvatten.
Det behöver tas fram dagvattenstrategier och
VA-planer och ses till att enskilda avlopp åtgärdas.

Arbetet med strategisk och fysisk planering är
tidskrävande både för kommuner och Länsstyrelsen och övriga regionala myndigheter, men
blir allt viktigare för att säkerställa att hela länet
arbetar åt samma håll. Regionala riktlinjer eller

Ett långsiktigt hållbart samhälle innebär också
att vi måste ha kontroll över vilka risker olika
verksamheter innebär till exempel buller och
stråling, samt att vi tar hand om vårt avfall och
återvinner det som går att återvinna.
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Kalmar stads äldre bebyggelse har ett högt kulturhistoriskt värde som är viktigt att värna och bevara, även ur ett
resursperspektiv. Foto: smalandsbilder.se
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Miljökvalitetsmålet
God bebyggd miljö
Utmaningar
En utmaning för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i länet är att de regionala skillnaderna är stora, inte minst när det gäller befolkningsutvecklingen. Det är främst i Kalmar stad och
dess närhet som befolkningsutvecklingen är positiv. Det är också där den huvudsakliga bebyggelseutvecklingen görs.
Tillskottet av bebyggelse sker ofta genom förtätning av befintliga områden, vilket är positivt ur
resurshushållningssynpunkt. Förtätning ger till
exempel närhet till befintlig infrastruktur och
service etc. Det är dock alltid viktigt med en god
balans så att befintliga natur-, rekreations- och
kulturvärden liksom jordbruksmark säkerställs
långsiktigt och inte byggs bort. I slutändan innebär förtätning ofta att det är park- och naturmark
som tas i anspråk. Detta ställer höga krav på att
kommunerna har bra planeringsunderlag, särskilt grönstrukturplaner. Hälso- och säkerhetsaspekterna vid en förtätning bör också beaktas.
Antalet människor som bor i bullerutsatta miljöer ökar i länet, om än från en låg nivå.
Många människor har idag en stark önskan om
att bo nära vatten. Kalmar län har få sjöar men
en lång kust, vilket innebär att anspråken på att
få bygga är starka längs kalmarsundskusten.
Inom befintliga fritidshusområden finns ofta intresse av att utöka byggnadsarean för permanenthusbebyggelse, som inte sällan står i konflikt med klimatmål, kapaciteten av befintlig
teknisk infrastruktur, havsnivåhöjning, landskapsbild, strandskyddets intressen och även befintlig bebyggelsekaraktär.
För länets landsbygd, som i stora delar har en
negativ befolkningsutveckling skiljer sig utmaningarna från kalmartraktens. Befolkningsunderlaget för bland annat service och kollektivtrafik är begränsat och därför minskar denna
service på flera ställen.

För många kommuner i länet ses attraktiva bostäder, gärna i strandnära lägen, som en viktig
faktor för att kommunen ska kunna locka till sig
nya invånare.
Länets befolkningsutveckling och demografi
har en central roll för bostadsbyggande och utveckling. Ett ökat bostadsbyggande i länets alla
kommuner är en avgörande faktor för att möta
de behov som finns på bostadsmarknaden.
En utmaning som berör hela Kalmar län är att
förmedla kunskap om kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Invånarnas vardagsmiljöer bär spår
att olika tidsperioder. I dessa miljöer finns tydliga karaktärsdrag som skapar identitet. För att
bevara och utveckla karaktären krävs både ökad
kunskap om men även förmedling av material
och metoder från olika tidsepoker.
Kalmar läns museum har stor kunskap om
byggnadsvårdsfrågor och sprider på olika sätt
och sammanhang sin kunskap om praktisk
byggnadsvård och värdefulla bebyggelsemiljöer
till privatpersoner, föreningar, nätverk och organisationer, entreprenörer samt tjänstemän på
kommunal, regional och nationell nivå. Ett exempel är projektet ”Energismart” som handlar
om varsam energieffektivisering i gamla hus.
Projektet resulterade i en utställning, faktablad
och föreläsningsinsatser.
Energismart har delvis finansierats av Länsstyrelsen. Länsstyrelsens möjligheter att dela ut bidrag till vård av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse är mycket begränsade och helt
otillräckliga för att möta behovet. Därför är
kommunikations- och rådgivningsprojekt som
Energismart ett bra sätt att med de knappa medlen ändå försöka nå många ägare till gamla hus.
Ett grundläggande problem är att en stor del av
länets kulturhistoriska miljöer inte är identifierade eller formellt skyddade från rivning eller
förvanskning. Det saknas antikvarisk kompetens bland tjänstemännen vid länets kommuner
och kulturmiljövårdsprogrammen är inte uppdaterade. Detta får också konsekvenser för kultur-
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miljövården i länet. Endast i tre av länets 12
kommuner pågår en revidering av kulturmiljöprogrammet. På regional nivå har det gjorts en
precisering av riksintressena för kulturmiljövård, som i sig utgör ett mycket viktigt planerings- och kunskapsunderlag.
Andra utmaningar är att begränsa klimatpåverkan och klimatanpassning. Vid bebyggelse- och
tätortsutveckling är tillgänglighet till effektiva
kommunikationer ofta en avgörande faktor, inte
minst vad gäller kollektivtrafik. Saknas en god
kollektivtrafik i en glesbygd med stora avstånd
tvingas många att välja bilen istället. Kalmar är
ett av de län i Sverige som kommer att påverkas
allra mest av ett förändrat klimat, främst på ett
negativt sätt. Redan idag finns stora problem
med dricksvattenförsörjningen i delar av länet,
särskilt på Öland och i skärgården. Stigande
havsnivåer och extremvattenstånd i sjöar, vattendrag och hav är också redan ett bekymmer.
God hushållning med mark- och vattenresurser
kräver ett strategiskt synsätt och ett långsiktigt
perspektiv, ofta på 100 år. I vissa fall föreslås
tätortsutveckling på odlingsmark. Jordbruksmarkens produktivitet är högst i Kalmar kommun och på Öland, där också bebyggelsetrycket
är som störst. I dagsläget saknar länet riktlinjer
för en långsiktig användning av jordbruksmark.

Vad krävs för att nå miljökvalitetsmålet
En förutsättning för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling är en vision om regionens framtida utveckling och ett strategiskt perspektiv på
länet som helhet, stadsbygd såväl som landsbygd. Detta ställer krav på samverkan mellan
kommunala och regionala myndigheter och
mellan olika statliga myndigheter, företag, organisationer och andra aktörer. Det krävs ett aktivt
engagemang och samarbete kring särskilt strategiska frågor som regionplanering, översiktsplanering, infrastrukturplanering, dricksvattenförsörjning, näringslivsutveckling och
internationella frågor.

Behovet av att ta fram nya planeringsunderlag i
länet är stort och finns inom vissa sektorer även
på kommunal nivå, till exempel kultur-, grönstruktur- rekreations- , friluftslivs- och naturvärden. Länsstyrelsen behöver tillsammans med
kommunerna intensifiera sitt arbete med att ta
fram effektiva planeringsunderlag, särskilt gällande kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och
översvämningsrisker. Länsstyrelsen behöver
även kvalitetssäkra den statliga samordningen i
länet.
Kommunerna, Regionförbundet och Landstinget
har ett stort ansvar för att se till att all fysisk planering bidrar till att miljökvalitetsmålen kan nås.
Regionförbundet och landstinget har en viktig
uppgift med att fortsätta att prioritera cykel- och
kollektivtrafik i länet, samt verka för smidiga
förbindelser mellan olika regioner och län.
Länets kommuner bör prioritera planeringsunderlag knutna till översiktsplaneringen, inte
minst grönstrukturplaner, lokala klimatanpassningsplaner och kulturmiljöprogram. Att vårda
sina byggnader är i högsta grad att hushålla med
resurser; att lappa och laga istället för att riva
bort och bygga nytt. Det handlar också om att
genom planmonopolet styra länets bebyggelseutveckling så att miljökvalitetsmålen uppnås, en
särskilt stor utmaning i ett län med en minskande befolkning och en lägre medelinkomst än
riksgenomsnittet.
Den stora utmaningen är att gemensamt hitta
nya, innovativa metoder anpassade till länets förutsättningar för att stärka regionens näringsliv,
konkurrenskraft och attraktivitet även ur nationellt och internationellt perspektiv.
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dagvattendamm i stadsparken i västervik, är ett bra exempel på klimatanpassningsåtgärd. Foto: vMeab
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Miljökvalitetsmålet
Säker strålmiljö
Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö handlar om
att människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning. Miljökvalitetsmålet har delats in i fyra
preciseringar som ska uppnås till år 2020. Tre
av dessa preciseringar, strålskyddsprinciper, radioaktiva ämnen och elektromagnetiska fält bedöms kunna nås inom utsatt tid i Kalmar län.
Däremot bedöms inte målsättningen avseende
ultraviolett strålning kunna klaras. Ultraviolett
strålning kan orsaka hudcancer och i länet, liksom i övriga landet, ökar varje år antalet fall av
denna cancerform.
Inom länet finns Oskarshamns kärnkraftsanläggning, OKG och centrallagret för använt
kärnbränsle, CLAB. Speciella planer för haveriberedskap har utarbetets av Länsstyrelsen i samverkan med OKG och andra berörda myndigheter och organisationer. För samverkan och
samordning av dessa frågor finns grupperingen
Kärnsam. Beredskapsplanerna revideras och
övas i olika sammanhang. Mätningar av radioaktivitet och stråldoser görs kontinuerligt. Stråldoserna är långt under aktuellt gränsvärde.

Utmaningar och vad som krävs för att nå
miljökvalitetsmålet
En förutsättning för att länet ska kunna garantera måluppfyllelse, är att länet självt har rådighet över målet. Inom säker strålmiljö är det dock
framförallt åtgärder på nationell nivå som bidrar
till att målet nås. På regional nivå rör det sig i
första hand om information och samordning av
olika myndigheter och organisationer. På lokal
nivå handlar det om att bedriva tillsyn och genom planläggning minska de konflikter som
innefattas i målet bland annat genom god lokalisering av bostadsområden.
Eftersom utvecklingen av hudcancer sker över
en viss tid, är det särskilt angeläget att skydda
barn från exponering. De enskilt största hindren
för att nå Säker strålmiljö är de faktorer som
idag får antalet hudcancerfall att öka, det vill
säga människors invanda beteenden och solvanor. Det tar tid och krävs massiva och skickligt
genomförda informationsinsatser för att ändra
beteenden och vända utvecklingen.

På denna lekplats i centrala Kalmar leker barnen nästan helt i skuggan av träden.
Foto: Jan Magnusson, Kalmar kommun
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Preciseringen om elektromagnetiska fält inom Säker strålmiljö bedöms kunna nås inom utsatt tid i Kalmar län.
Foto: smalandsbilder.se
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Nr

Åtgärd

Föreslagen huvudaktör

Föreslagen medaktör

84

ta fram regionala riktlinjer för ny bebyggelse med översvämningsrisk
utmed kusten. *kopplar till regional klimatanpassningsplan.

länsstyrelsen

Kommunerna

85

ta fram en regional översvämningskartering för större vattendrag.
Översvämningskarteringen blir ett värdefullt beslutsunderlag som
kan bidra till att vi inte bygger i områden som riskerar att översvämmas idag eller på sikt. *Kopplar till regional klimatanpassningsplan.

länsstyrelsen

MSb

86

arbeta fram riktlinjer för ianspråktagande av odlingsmark för
exploatering.

länsstyrelsen

Kommunerna

87

genomföra en utbildning/informationskampanj årligen gentemot
hushållen om avfallssortering/återvinning. Hushållen ska veta vilka
fraktioner avfall kan lämnas i, få tips på hur sorteringen kan göras
på ett enkelt sätt i vardagen, positiva konsekvenser av sorteringen,
risker med att inte sortera samt vilka skyldigheter hushållen har.
informationen ska även visa att återvinning är resurseffektivt och hur
avfallet omhändetas för att visa att det inte blandas i samma behållare för att minska de fördomar som finns om återvinning.

Kommunerna

Kommunala avfallsbolag

88

uppdatera befintliga kommunala kulturmiljöprogram och ta fram
nya för de kommuner som inte har program än. de kulturmiljöprogram som finns är i behov av förnyelse och alla kommuner har inte
program.

Kommunerna

länsstyrelsen

89

ta fram en strategi för att identifiera, bevara och utveckla länets
kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

länsstyrelsen

regionförbundet, Kalmar läns
museum

90

genomföra utbildning för planerare och bygglovshandläggare om
förorenad mark i plan- och byggprocessen.

länsstyrelsen

91

utbildning för att föra in den regionala handlingsplanen för klimatanpassning i kommunernas olika planeringsprocesser. *Kopplar till
regional klimatanpassningsplan.

länsstyrelsen

92

ta fram lokala klimatanpassningsplaner för varje kommun (ibland
vissa tätorter) utifrån den regionala klimatanpassningsplanen.
*Kopplar till regional klimatanpassningsplan.

Kommunerna

93

genomföra utbildning för kommunerna om vikten av och hur de
kan ta fram grönstrukturplaner.

länsstyrelsen

94

ta fram strategi för social hållbarhet i samhällsplanering.

länsstyrelsen

regionförbundet, landstinget

95

lansera planeringskatalogen.se och utbilda länets kommuner och
övriga aktörer så att de når de planeringsunderlag de behöver.

länsstyrelsen

Kommunerna, planerings
/MKb-konsulter mfl.

96

Kartläggning av elektromagnetisk strålning. Målet är dels att finna
elektromagnetiska frizoner i länets kommuner, dels att klargöra vilka
elektromagnetiska ledningar som är i störst behov av att grävas ner.

Kommunerna

Kraftbolag

97

inventera utemiljöerna vid förskolor och skolor för att identifera
eventuell brist på skugga i dessa miljöer.

Kommunerna

landstinget, SSM

98

ta fram åtgärdsplaner med tidssatta åtgärder utifrån inventeringi
åtgärd 98.

Kommunerna

landstinget, SSM

länsstyrelsen
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Miljönytta

Uppföljningsmått

Berörda miljökvalitetsmål

undvika förutsägbara problem i framtiden
utifrån klimatförändringarna.

Färdigställda riktlinjer.

god bebyggd miljö

undvika framtida skador på byggnader och
infrastruktur.

Färdigställd kartering.

god bebyggd miljö

bevara värdefull odlingsmark.

riktlinjer framtagna.

god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap, ett rikt
växt- och djurliv

Ökad sortering och ökad rätts sortering= resurshushållning i form av minskad energiförbrukning, minskad användning av råvaror så som
metaller, trä etc. en ökad sortering ger också
att rätt sak hamnar på rätt platts vilket minskar
spridningen av olika miljöfarliga ämnen i miljön
(giftfri miljö).

genomförd kampanj.

god bebyggd miljö, giftfri miljö

Planeringsunderlag som är en förutsättning
för att byggnader och bebyggelsemiljöer samt
platser och landskap ska bevaras, används och
utvecklas.

antal kulturmiljöprogram.

god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, levande sjöar och vattendrag, Hav i
balans samt levande kust och skärgård

verktyg för att kulturmiljöer ska bevaras,
användas och utvecklas.

Strategi framtagen.

god bebyggd miljö, ett rikt odlingslandskap,
levande skogar, levande sjöar och vattendrag, Hav
i balans samt levande kust och skärgård, Myllrande
våtmarker

bygga och planera på ett hållbart sätt så att
människors hälsa och miljön inte påverkas.

utbildning genomförd.

god bebyggd miljö, giftfri miljö, grundvatten av
god kvalitet, levande sjöar och vattendrag.

Förbättra kunskapsläget för att undvika
förutsägbara problem i framtiden utifrån
klimatförändringarna.

antal genomförda åtgärder ur den regionala
handlingsplanen för klimatanpassning.

god bebyggd miljö, giftfri miljö, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv, Säker strålmiljö

undvika förutsägbara problem i framtiden
utifrån klimatförändringarna.

antal lokala planer.

god bebyggd miljö, giftfri miljö, Hav i balans samt
levande kust och skärgård, levande sjöar och vattendrag, ett rikt växt- och djurliv, Säker strålmiljö

gynna rekretation, människors hälsa, biologisk
mångfald samt markens förmåga att hålla
vatten.

utbildning genomförd.

god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv

god vardagsmiljö, välbefinnande.

Strategi framtagen.

god bebyggd miljö

Kunskapsunderlag för att kunna genomföra en
hållbar planering.

utbildningar genomförda och alla planeringsunderlag inlagda i planeringskatalogen.se.

begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, bara naturlig
försurning, giftfri miljö, Skyddande ozonskikt,
Säker strålmiljö, ingen övergödning, levande sjöar
och vattendrag, grundvatten av god kvalitet, Hav i
balans samt levande kust och skärgård, Myllrande
våtmarker, levande skogar, ett rikt odlingslandskap,
god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv

Kartläggningen är en förutsättning för att
kunna minska människors exponering av elektromagnetisk strålning.

Kartläggning gjord.

Säker strålmiljö, god bebyggd miljö

Minska antalet cancerfall bland den känsliga
gruppen barn och unga.

ginventering genomförd.

Säker strålmiljö, god bebyggd miljö

Minska antalet cancerfall bland den känsliga
gruppen barn och unga.

antal åtgärdsplaner.

Säker strålmiljö, god bebyggd miljö
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det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen innehåller 98 åtgärder för en bättre livsmiljö och en hållbar utveckling i Kalmar län. genomförs dessa har länet tagit ett
stort kliv närmare möjligheten att nå generationsmålet
och miljökvalitetsmålen.
arbete som bidrar till miljömålen sker varje dag i
länet, i offentligt förvaltning, bland företag, föreningar
och av privatpersoner. tillsammans står vi inför utmaningar att nå miljömålen. det är med gemensamma
krafter som vi kan ta vara på de möjligheter som finns i
arbetet med att ställa om vårt samhälle så att även
framtidens Kalmar länsbor kan leva lika gott och med
samma möjligheter som vi. åtgärdsprogrammet är
tänkt att vara ett verktyg i det viktiga arbetet!

www.lansstyrelsen.se/kalmar

