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Förord  
Miljön är en av vår tids ödesfrågor. Klarar vi inte den så överlever inte vår planet. Det 

finns goda möjligheter – inte minst tack vare att världssamfundet tillsammans har satt upp 

mål och riktlinjer för vad som behöver göras. Dessa globala mål har sedan brutits ner till 

nationella och regionala mål som gör att det är lätt att bidra. Nu är det allas vår handlings-

kraft det hänger på.  

Agenda 2030 som är FN:s globala hållbarhetsmål är uppdelade i sjutton hållbarhetsmål. 

Det är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin 

antagit. I Sverige konkretiseras den miljömässiga och ekologiska dimensionen av Agenda 

2030 genom våra nationella och regionala miljömål.  

Grunden för Sveriges miljöpolitik är det så kallade generationsmålet, som beskriver den 

omställning som vi behöver göra för att kunna lämna över ett samhälle till kommande ge-

nerationer där de stora miljöproblemen är lösta. Generationsmålet är tillsammans med 

sexton nationella miljömål ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma 

miljöer och rika miljöupplevelser. 

Alla behöver inte bära alla mål på sina axlar, men fler behöver göra mer om vi ska lyckas 

förbättra vår gemensamma miljö.  De globala och nationella målen är övergripande och 

vägvisande. För att bidra behöver vi komplettera med regionala mål som är konkreta, nära 

och greppbara för oss i Kronoberg.  

Vi som är offentliga aktörer har ett särskilt ansvar att gå före och visa vägen samtidigt 

som näringslivets insatser har avsevärd betydelse. Tillsammans är nyckelordet – vi ska 

fortsätta att arbeta tillsammans i god samverkan för att nå framgång i miljöarbetet.  

Kronobergs miljömål 2021–2030 är ett gott exempel på att samverkan ger resultat. Målen 

pekar ut riktningen för länets miljöarbete – de är både konkreta och går att följa upp reg-

ionalt. De har också en viktig funktion vid ansökningar av projektmedel och har visat 

vara sig en viktig framgångsfaktor för att få bidragsmedel till länet.  

Miljöarbetet går framåt men det går för långsamt. Nu krävs kraftfulla insatser för att vi 

ska nå miljökvalitetsmålen. Insatser från både offentliga och privata aktörer kommer att 

ge goda resultat. Jag kommer att göra mitt yttersta för att bidra och har full tilltro till att 

alla andra aktörer tar sitt ansvar för att vi ska få ett mer hållbart Kronoberg där människor 

och företag växer tillsammans.  

 

Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län 
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Introduktion till dokumentet 
Här följer en beskrivning av dokumentets struktur. 

Tematisk indelning 
Detta miljömålsdokument är indelat i fyra temaområden: Landskap, Livsmiljöer, Klimat 

och energi samt Konsumtion.  

Indelning efter miljömål 
Inom dessa temaområden har sedan dokumentet en indelning som följer de 11 mål och 42 

delmål som ingår i Kronobergs miljömål.  

I inledningen av varje tema finns en tabell som visar alla mål och delmål inom respektive 

tema. 

För varje regionalt mål redovisas hur mål på global, EU och nationell nivå hänger sam-

man med det regionala målet. På motsvarande sätt visas även hur det regionala målet 

hänger samman med åtgärdsinriktade program eller strategier på EU, nationell och reg-

ional nivå.  

De regionala miljömålen och dess delmål utvecklas sedan med en bedömning av miljö-

målsläget, en bakgrund och motivering till målet, hur det följs upp och vilka aktörer som 

kan bidra till att målet kan uppnås.   

Bilagor 

I bilaga till detta dokument finns de nationella målen med generationsmålet samt 14 av de 

16 miljökvalitetsmålen. Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjäll-

miljö har av naturliga skäl inte tagits med. Det finns även en bilaga med innehållet från 

bilderna som visar kopplingar till mål och åtgärder på global, EU, nationell och regional 

nivå som även innehåller länkar till informationen.  
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Inledning 
Sveriges miljöarbete kan grovt delas in i det tvingande lagstyrda miljöarbetet och det fri-

villiga miljömålsstyrda arbetet. Det lagstyrda anger en lägstanivå för verksamheter som 

påverkar miljön negativt. Det frivilliga ger, som namnet låter förstå, en större grad av fri-

het att utforma kraftfulla insatser utifrån verksamhetens förutsättningar och behov. Miljö-

målen är dock vägledande även för det lagstyrda arbetet. Det övergripande målet för Sve-

riges miljöpolitik är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöpro-

blemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

Nationellt miljömålsarbete 
Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har de nationella miljömålen definierat 

vilken miljö den svenska politiken ska styra mot.  

Riksdagen antog under 2010 en proposition som innebar förändringar i miljömålens 

struktur och arbetets organisering, men miljömålsarbetets inriktning och ambitionsnivå är 

oförändrad. Länsstyrelsernas uppdrag är att i bred samverkan regionalisera miljömålen 

där det behövs, verka för att målen nås och följa upp om målen kan nås.  

I april 2012 beslutade riksdagen om nya preciseringar för miljökvalitetsmålen. Precise-

ringarna uttrycker det tillstånd som ska vara uppfyllt för att miljökvalitetsmålet ska nås. I 

samband med beslutet om preciseringarna upphörde de tidigare delmålen att gälla. Sedan 

tidigare fanns etappmål för Begränsad klimatpåverkan. Etappmålen ska vara målövergri-

pande och mer inriktade på den samhällsomställning som behövs för att nå miljökvalitets-

målen inom en generation eller till år 2020/2050. För närvarande finns 26 etappmål (juni, 

2021). 

Miljömålsberedningen inrättades av regeringen i juli 2010 för att nå bred politisk samsyn 

kring ett antal olika miljöfrågor. Beredningen ska föreslå hur miljökvalitetsmålen ska nås 

genom politiskt förankrade förslag till strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder. 

Regionalt miljömålsarbete 
Länsstyrelsen i Kronobergs län har fastställt regionala miljömål sedan 2002. Kronobergs 

miljömål möter ett behov hos länets aktörer, då de i utvärderingen angett att regionala 

miljömål behövs för att styra det regionala och lokala miljöarbetet mot miljökvalitetsmå-

len och generationsmålet. 

De regionala miljömålen ersätter inte de nationella, de gäller fortfarande fullt ut i länet.  

Kronobergs miljömål omfattar elva mål och 42 delmål. Landshövding Maria Arnholm 

fattade beslut om Kronobergs miljömål för Kronobergs län den 10 november 2021. 

Revideringsprocessen 
Miljömålen i detta dokument har tagits fram i en fördjupad dialog med länets olika aktö-

rer. Vid översynen utgick vi från följande aspekter: 

• Behov utifrån årlig miljömålsbedömningen. 

• Regionala förutsättningar och behov.  

• Vilken nytta länets olika aktörer utrycker av målet. 
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• Förutsättningar för uppföljning av målet. 

Vi har även undvikit dubbelarbete genom att inte utveckla regionala mål där det redan 

finns miljökvalitetsmål, styrdokument, planer och strategier som i tillräcklig grad bidrar 

till miljömålsarbetet. De bidrar redan och behöver därför inte inkluderas i Kronobergs 

miljömål.   

Målen togs fram genom i en fördjupad förankringsprocess under 2020 och 2021, som om-

fattade:  

• Utvärdering av tidigare regionala miljömål 2013–2020. 

• Översyn och revidering av gamla mål. 

• Identifiering av behov och framtagning av nya mål, genom interna rådslag och 

externa ”hearings”.  

• Remissprocess samt omhändertagande av inkomna synpunkter. 

Ambitionen har varit att så långt som möjligt använda SMARTa mål. Det innebär att de 

är:  

• Specifika 

• Mätbara 

• Accepterade 

• Realistiska 

• Tidsatta  

Bevakningsmål 

I några fall har vi avvikit från ovanstående principer. Ett sådant exempel är användningen 

av bevakningsmål. Ett sådant finns under tema Landskap där målet ”Kvävenedfallet 

minskar”. Det är ett mål som har sin största påverkan från aktörer utanför länet. Målet 

motiveras genom behovet av att i uppföljningen synliggöra miljötillståndet i länet, ef-

tersom det kan ha betydelse för vattenkvaliteten, skogsskötsel, askåterföring och dylikt. 

Även målet om minskad kvicksilverhalt i fisk/abborre, inom temaområdet Livsmiljö, är 

ett sådant mål. Kunskapen om hur måluppfyllelsen utvecklar sig har bedömts vara särskilt 

viktig att förmedla på regional nivå. 

Uppföljning 
Länsstyrelsen följer upp och redovisar hur det går att uppnå miljömålen.1  

För att följa upp miljömålen används officiell data. Till vår hjälp finns olika former av 

framtagna nyckeltal, ofta data från miljöövervakning, SCB, Kolada, eller miljömålsupp-

följning. Åtgärdsuppföljning via Åtgärdswebben är också en möjlighet. Enkla nyckeltal 

att ta del av är de indikatorer för miljömålsuppföljning som finns på Sveriges miljömål.2  

 

1 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/ 
2 Indikatorer för Sveriges miljömål - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/
https://www.sverigesmiljomal.se/indikatorer/
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Kronobergs miljömål 2021 - 2030 
I skriften presenteras för varje mål; målets kortnamn, målets fullständiga lydelse, bak-

grund, miljömålsbedömning 2020, vilka indikatorer som ska användas för uppföljning 

samt vilka aktörer som kan påverka uppfyllelsen av målet. Målåret skrivs endast ut om 

det tar sikte på ett år som ligger lägre fram än 2030. 

Indelning i temaområden 
För att tydliggöra kopplingen mellan målen och åtgärdsarbetet har vi valt samma tema-

tiska indelning som i åtgärdsprogrammet, se nedan. Det finns också andra fördelar med 

att gruppera målen, då det tydligare visar vilka målområden som hör ihop. Detta förenklar 

och underlättar förhoppningsvis också för läsaren av detta dokument.   

 

Temaområdet Livsmiljöer omfattar mål för människors miljö, medan målen under land-

skap har naturmiljön i fokus. Konsumtionstemat visar hur vi som både organisationer och 

som enskilda konsumenter kan bidra till generationsmålet. Klimat och energi visar vägen 

för den nödvändiga omställning som behövs för att begränsa växthuseffektens negativa 

miljöpåverkan.   
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Tema: Landskap 

Regionala miljömål 
I tabellen nedan visas dels de regionala miljömålen och dels alla delmål i förkortat format 

inom temat Landskap. De fullständiga målformuleringarna finns på respektive målsida.  

 

  

Temaområden  Kronobergs miljömål Delmål 

Landskap Livgivande vatten med god 
vattenkvalitet  

Minskat svavelnedfall samt kalkning med 
mera gör att mörtens reproduktion är 
god 

    Fler restaurerade värdefulla vatten-
sträckor 

    Behålla malpopulationen 

    Utter i hela länet 

    Flodkräftan finns kvar 

    Livskraftiga bestånd av tjockskalig målar-
mussla  

  Hållbart jordbrukslandskap Behålla jordbruksmarken 

    Öka andelen ekologiskt odlad jordbruks-
mark 

    Öka totalarealen av slåtterängar 

    Behålla arealen skogsbete 

    Bevara ängsfruktodlingarna 

    Bevara lokala fruktsorter 

    Öka andelen blommande träd och bus-
kar 

    Behålla de grova träden 

  Öka landskapets vattenhål-
lande förmåga 

Öka arealen våtmarker  

  Hållbart skogslandskap Markvattnets buffrande förmåga ökar 

    Återföra näringsämnen till skogsmarken 
efter avverkning när grot har tagits ut 

    Kvävenedfallet minskar 

    Öka andelen löv i skogen 
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Livgivande vatten med god vattenkvalitet 
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Minskat svavelnedfall samt kalkning med mera gör att mörtens reproduk-
tion är god 

Delmålets fullständiga formulering:  

Av länets sjöar som kalkas för sin egen skull målsjöar), ska mörten kunna fortplanta sig: 

− i minst 90 procent av antalet sjöar. 

− i så många att deras sammanlagda sjöyta motsvarar minst 98 procent av den totala 

ytan målsjöar. 

Läget år 2020 

Bedömningen av försurningsläget 2019 var att mört kan fortplanta sig i 90 procent av det 

totala antalet målsjöar, vilket motsvarar 98 procent av den totala ytan målsjöar.3  

Bakgrund och motivering till delmålet 

Försurningen påverkar mark och vatten i Kronobergs län i högsta grad. Målet bedömdes 

vara uppnått till 2020, men behövs som ett bevakningsmål avseende försurning i länets 

sjöar. Ett stort antal sjöar i länet kommer att vara försurade under lång tid. Mörten är 

känslig för försurning och allmänt förekommande i många sjöar. 

 

Bild 1. Mörten har försvunnit från de röda sjöarna i kartan.  

Målets uppfyllelse beror inte bara på minskat nedfall och återhämtning från försurning i 

mark och vatten. Även kalkningen av sjöar och vattendrag är viktig för att nå målet.  

Uppföljning 

Data från provfisket inom regional kalkeffektuppföljningen/miljöövervakningen.  

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, fiskevårdsområden.  

 

3 Länsstyrelsens publikation Fiskar och fiske i Kronobergs län (2019). 
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Fler restaurerade värdefulla vattensträckor 

Delmålets fullständiga formulering:  

Minst 50 procent av de nationellt värdefulla vattendragssträckorna i Kronobergs län ska 

vara restaurerade med avseende på naturmiljön. 

Läget år 2020 

Endast en mindre del (enstaka procent) av de nationellt värdefulla sträckorna var restaure-

rade 2021. Begränsat arbete med restaurering och tillsyn i de nationellt värdefulla vatten-

dragssträckorna hade bedrivits under 2020–2021.4  

Exempel på genomförda åtgärder:  

• Ett återvätningsprojekt har genomförts genom igenläggning av diken på Års-

hultsmyren, inom ramen för EU-projektet ”LifetoAd(d)Mire”.  

• I Mieån har biotopvård genomförts och projektering av fiskväg pågår vid Hacke-

kvarn i Åsnens utlopp.  

• I Mörrumsån nedströms Åsnen har den gamla naturfåran vid Granö kraftverk re-

staurerats i sin helhet.  

Under 2021 har ett flertal utredningsförslag tagits fram bland annat för Bräkneån, men 

inga fysiska åtgärder har genomförts i berörda vattendrag. Arbetet med ”Nationell plan 

för omprövning av vattenkraft” (NAP), som började 2020, kommer att beröra flera av 

ovanstående objekt. Sedan ett par år finns en så kallad "Projektlista" som HAV ansvarar 

för. Där läggs åtgärdsprojekt in av länen och HAV kan fördela medel till projekt när re-

surser finns. Många projekt som lagts in berör länets värdefulla vatten. 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Behovet av restaurering är omfattande. De flesta av länets vattendrag är påverkade av 

rensning och syftet bakom rensningar är många, bland annat för flottning, sjösänkningar, 

och för att öka fallhöjder vid kvarnar/kraftverk. Rensningar gör vattendragen mer enhet-

liga. Om vattendragen ska kunna hysa många olika arter behövs variation i bottenstruktur 

och vattenhastighet. Vattendragssträckorna restaureras för att livet i vattnet ska ha goda 

betingelser. Då uppfylls vattendirektivets krav på god status. Hänsyn ska tas bland annat 

till befintliga rättigheter att rensa eller bedriva kraftverksproduktion och ett flertal andra 

allmänna och enskilda intressen. Inför en restaurering kan flera tillstånd och dispenser be-

höva inhämtas, liksom inventeringar i form av biotopkartering och till exempel elfiske 

både före och efter. Det kan finnas en målkonflikt i ökad elproduktion från småskalig vat-

tenkraft som kan påverka den biologiska mångfalden. 

Uppföljning 

Databasen ”Åtgärder i Vatten”, VISS samt uppgifter från Länsstyrelsens vattenenhet.  

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommunerna, fiskevårdsområden, berörda mark- och vattenägare, verk-

samhetsutövare i form av till exempel kraftverksägare.   

 

4 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
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Behålla malpopulationen 

Delmålets fullständiga formulering:  

Populationen av mal bibehålls så att den minst motsvarar 2010 års nivå. 

Läget år 2020 

Under 2011–2020 ökade malpopulationen i sjön Möckeln med tillflöden. 2008 återinför-

des mal i den östra grenen av Helge å uppströms Diö. Inventeringen 2020 visade att dessa 

malar har lekt och fångsterna av ett- och tvåårig fisk var betydligt bättre än föregående år 

i flera av lokalerna. Detta berodde på gynnsamma förhållanden och varma vattentempera-

turer under sommaren 2018. Utvärderingen av den långa tidserien visar på en stor variat-

ion i reproduktion 

mellan olika år. Re-

sultatet tyder dock 

på ökande repro-

duktion de senaste 

åren, vilket kan bero 

på temperatur och 

väderförhållanden 

vid lek, men även 

temperatur och för-

hållanden under 

själva provfisket.5  

Bild 2. En ung mal. Foto: Länsstyrelsen  

Bakgrund och motivering till delmålet 

Populationen av mål ökar och har återhämtat sig efter kraftig tillbakagång under 1900-ta-

let. Malen är rödlistad som nära hotad (NT). Även om det är en bit kvar till tillståndet i 

början av 1900-talet så ökar både utbredningen och antalet. Artens långsamma tillväxt 

och sena könsmognad gör dock att storleken på det reproducerande beståndet är oklar. 

Antalet lokalområden i landet skattas till sex (sex till åtta). Ökad uppvärmning kan på-

verka fortplantning och tillväxttakt av arten positivt. Miljökvalitetsnormerna i berörda 

vattendrag är satta med kännedom om malens förekomst och behov. Målet ansågs vara 

uppnått till 2020, men bör vara kvar som ett bevakningsmål eftersom fisken mal fortfa-

rande finns på den svenska rödlistan över hotade arter som SLU senast uppdaterade 2020.  

Uppföljning 

Data från regional miljöövervakning, delprogrammet Fisken mal samt åtgärdsprogram-

met för fisken mal. Årlig inventering och utvärdering av provfiskeresultat. DNA-analyser 

av släktskap för bedömning av fortplantning, spridning och föryngring.  

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, berörda markägare, fiskevårdsområden.  

 

5 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
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Utter i hela länet 

Delmålets fullständiga formulering:  

Utterstammen ska vara livskraftig i länets vattensystem. Jämfört med förekomsten 2014 

ska populationen inte ha minskat. 

Läget år 2020 

Uttern är återigen väletablerad i de flesta större vattendragen i länet. Preliminära resultat 

från inventeringen i Kronobergs län 2019 och 2020 visar ökad frekvens av spårtecken i 

länet. Vid den senaste inventeringen år 2019–2020 hade förekomsten av utter ökat till 57 

procent av de undersökta 210 lokalerna jämfört med 48 procent 2013 till 2014, 26 procent 

vid inventeringen 2007 samt 9 procent av lokalerna vid inventeringen 2000. Utterstam-

men bedöms ha en fortsatt gynnsam utveckling i länet. 6 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Uttern är en karaktärsart i de vattensystem där de lever. Den har varit en viktig indikator 

på förändringar i miljön, till exempel förekomst av miljögifter. Populationen ökar och ut-

tern har under de senaste 10–15 åren koloniserat nya områden i Götaland och Svealand. 

Målet bedömdes vara uppnått till 2020, men uttern är rödlistad som nära hotad (NT) och 

därför följs utvecklingen som ett bevakningsmål i den årliga miljömålsuppföljningen. 

Miljökvalitetsnormerna i berörda vattendrag är satta med kännedom om artens förekomst 

och behov.  

Uppföljning 

Data från regional mil-

jöövervakning, delpro-

grammet om Utter. In-

ventering vart 6:e år. 

Aktörer som kan bidra 
till delmålet 

Länsstyrelsen, kom-

muner, trafikverket, 

berörda mark- och 

vattenägare. 

Bild 3. En spejande utter. Foto: Roine Karlsson  

 

  

 

6 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
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Flodkräftan finns kvar 

Delmålets fullständiga formulering:  

Flodkräftan ska finnas i de vatten som 2005 hade kända bestånd. Återintroduktion av 

flodkräftor ska ske i de vatten där detta är möjligt. 

Läget år 2020 

Förekomsten av flodkräfta har minskat sedan 2000. Då fanns det flodkräfta i 26 av länets 

sjöar och vattendrag. 12 år senare, 2012 fanns den i 15 sjöar och vattendrag. Detta mots-

varar en minskning med 42 procent. Målet har inte nåtts till 2020. Endast ett livskraftigt 

bestånd i länet är känt.7  

 
Bild 4. En flodkräfta tittar fram ur sitt gömsle. Foto: Länsstyrelsen 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Målet behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras ytterligare. Signalkräfta är bärare 

av kräftpest men dör inte av den. Flodkräfta dör av pesten som den får av signalkräfta. 

Därför följs utvecklingen för flodkräfta och redovisas i den årliga miljömålsuppfölj-

ningen. Flodkräftan är rödlistad som akut hotad, CR, och starkt hotad, EN, i södra Sve-

rige. Årligen drabbas upp till ett hundratal svenska vatten av kräftpest och 2016 återstod 

knappt 1 000 lokaler med flodkräfta i Sverige, framför allt i södra och mellersta Norrland. 

I Småland har nio fynd rapporterats mellan 2016 och 2020. 

Uppföljning 

Data från miljöövervakning. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, berörda mark- och vattenägare, fiskevårdsområden.  

 

7 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
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Livskraftiga bestånd av tjockskalig målarmussla 

Delmålets fullständiga formulering:  

De bestånd av Tjockskalig målarmussla som var kända 2006 ska finnas i livskraftiga be-

stånd. Bestånden ska inte minska avseende totalt antal förekomster eller totalt antal indi-

vider. 

Läget år 2020 

Bestånden av tjockskalig målarmussla är stabila i länet. Inventering av tjockskalig målar-

mussla genomfördes 2010–2020. År 2020 återbesöktes två lokaler i Mörrumsån. Loka-

lerna i Mörrumsån har störst täthet och där finns flest unga musslor.8 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Målet nåddes till 2020, men behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras. Den 

tjockskaliga målarmusslan är rödlistad i kategorin starkt hotad (EN). Därför följs ut-

vecklingen i den årliga miljömålsuppföljningen. Hotbilden består i försurning, övergöd-

ning/förorening (organisk belastning, som leder till igenslamning och därmed syrebrist i 

bottnarna där musslan lever) samt fysiska förändringar av artens livsmiljö. Exempel på 

negativa fysiska förändringar är reglering/fragmentering och rensning samt uträtning/ka-

nalisering av vattendragen som leder till 

ödeläggelse eller förlust av botten-sub-

stratet på lokalerna. Andra orsaker till ar-

tens tillbakagång kan vara att den eller de 

fiskarter som fungerar som värdar för 

musslans larver har försvunnit eller att 

värdfisk-bestånden minskat så kraftigt att 

rekryteringen av unga musslor inte kan 

bibehållas. Musselpopulationerna kan 

leva kvar i årtionden i vattendrag där 

värdfiskarna försvunnit eller minskat, 

men åldras och dör sakta ut på grund av 

utebliven rekrytering. Miljökvalitetsnor-

merna i berörda vattendrag är satta med 

kännedom om artens förekomst och be-

hov. Kommuner och markägare kan ge-

nomföra åtgärder som gynnar musslor. 

Bild 5. Tre exemplar av tjockskalig målarmussla. Foto: Länsstyrelsen  

Uppföljning 

Data från regional miljöövervakning, delprogrammet om Stormusslor. Årlig inventering 

av tre lokaler. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, berörda mark- och vattenägare, fiskevårdsområden.  

 

8 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
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Hållbart jordbrukslandskap 
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

 
 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 

 

 



18 

 

Behålla jordbruksmarken 

Delmålets fullständiga formulering:  

Länets åker-, ängs- och betesmarksareal ska år 2030 omfatta minst 67 000 ha. 

Läget år 2020 

Den totala arealen åker-, ängs- och betesmarksareal uppgick år 2019 till 66 906 hektar. År 

2019 var arealen åker 46 102 hektar, vilket är en minskning med 26 procent sedan 1975. 

Minskningen är bland de största i landet.9 

Den totala arealen betesmark har minskat med 11 procent mellan år 2003 och 2019. År 

2019 var den totala arealen betesmark 20 804 hektar. Uppbromsningen av arealen mins-

kande åkermark samt ökning av arealen betesmark bedöms som endast tillfällig eftersom 

antalet nötkreatur minskade samtidigt mellan 2018 och 2019 från 64 070 till 62 406. An-

talet får minskade också från 20 058 år 2018 till 17 458 år 2019. Målet uppnåddes inte 

2020. 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Ett livskraftigt och aktivt jordbruk krävs för att bevara och sköta både den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena. När jordbruksföretagen blir större och färre till anta-

let samtidigt som de helt läggs ned i vissa delar förändras landskapet. 

Jordbruksmarksarealen minskar varje år. Jordbruksmark är en långsiktig resurs och explo-

atering är en process som vi aldrig kan ta tillbaka eller ersätta med nyodlingar. De sämre 

markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner för att bli vägar, byggnader 

eller något annat som innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion i 

framtiden. I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdefull än 

idag, när globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och ökenspridning, minskar 

tillgången på jordbruksmark i många länder. 

Enligt den nationella livsmedelsstrategin ska produktionen av livsmedel öka. I Krono-

bergs län sker sedan lång tid en omvandling av lantbruket mot färre men större företag. 

Företagen har höga krav på lönsamhet och prioriterar marker och markslag som kan bru-

kas effektivt. Problematiken är komplex men består i huvudsak av att det är svårt att få 

lönsamhet i jordbruksföretag särskilt i skogsbygden. De styrmedel som finns i dagsläget 

bromsar utvecklingen men räcker inte för att vända utvecklingen med minskande brukad 

jordbruksmark i Kronobergs län. Lönsamheten för jordbruket är en nyckelfråga.  

Uppföljning 

Jordbruksverkets officiella statistik. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, berörda markägare, jordbruksföretag.   

 

9 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark 

Delmålets fullständiga formulering:  

Den omställda ekologiskt odlade (certifierade) jordbruksmarken ska vid utgången av 

2030 utgöra minst 30 procent av länets jordbruksmark. 

Läget år 2020 

2019 var 15 procent av länets jordbruksmark omställd till ekologisk produktion. Det har 

varit en liten ökning de senaste åren och målet kommer inte att nås. 10 

Vallodling dominerar odlingen i länet och den ger inte längre någon ersättning för ekolo-

gisk produktion via jordbrukarstöden. Detta kan vara en avgörande faktor för många före-

tag om de ska ställa om eller inte, särskilt för mindre företag. Det behövs en ökad efter-

frågan av ekologiska livsmedel för att andelen ekologiskt odlad jordbruksmark ska öka. 

Även utformningen av det nya landsbygdsprogrammet kan påverka om vi kommer att få 

se en ökning eller minskning av ekologiskt odlad jordbruksmark. 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Ekologisk odling handlar om att producera livsmedel på ett långsiktigt och hållbart sätt – 

från jord till bord. För att göra det behöver naturresurser som jord, energi och vatten an-

vändas på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt. Ekologisk produktion ska 

också stötta den biologiska mångfalden och värna om djurens välmående.  

Med ekologisk produktion är strävan att skydda miljön och klimatet, bevara markens bör-

dighet på lång sikt, minska mängden skadliga ämnen i miljön, upprätthålla höga standar-

der för djurvälfärd, respektera djurens artspecifika beteendemässiga behov, främja korta 

distributionskedjor och producera mer mat lokalt inom EU:s olika medlemsländer, bevara 

sällsynta raser och inhemska raser som är utrotningshotade, utveckla utbudet av växter 

som är anpassade till det ekologiska jordbrukets specifika behov och mål och att bidra till 

en hög grad av biologisk mångfald. Ekologisk produktion bidrar förutom till miljömålet 

Ett rikt odlingslandskap, även till miljömålen Giftfri miljö samt Ett rikt växt och djurliv.  

Målet kan vara svårt att nå i Kronobergs län eftersom vi saknar förädlingsindustri och 

ekologisk produktion strävar efter att minimera transporterna. Därför är målet relativt lågt 

satt.  

Det nationella målet i Livsmedelsstrategins handlingsplan är 30 procent. Det nationella 

målet till 2010 var 20 procent. 

Uppföljning 

Jordbruksverkets officiella statistik. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommunerna, berörda markägare, jordbruksföretag. 

  

 

10 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Öka totalarealen av slåtterängar 

Delmålets fullständiga formulering:  

Länets totala slåtterängsareal ska år 2030 omfatta minst 300 ha. 

Läget år 2020 

Den totala arealen slåtteräng i länet uppgick 2019 till 239 hektar. Arealuppgifterna base-

ras på ansökta arealer i jordbrukarnas ansökningar om arealbaserade stöd, hämtade från 

beslut om miljöersättning för betesmark och slåtterängar.11 

År 2019 var arealen för slåtterängar med särskilda värden, de skötta slåtterängarna, 166 

hektar. Året innan var arealen 171 hektar. Sista året i föregående landsbygdsprogram år 

2014 var arealen 205 hektar. Målet är mycket svårt att nå och skulle kräva kraftfulla och 

långsiktiga insatser. Målet nåddes inte till 2020. 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Ängar och betesmarker är viktiga för odlingslandskapets arter och naturtyper, det vill 

säga biologisk mångfald och grön infrastruktur. 

Uppföljning 

Jordbruksverkets officiella statistik. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, berörda markägare, jordbruksföretag. 

 

Bild 6. Kronobergs slåttergille slår gräs i Tykatorp, Ljungby kommun. Foto: Niclas Kareld 

  

 

11 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Behålla arealen skogsbete 

Delmålets fullständiga formulering:  

Länets skogsbetesareal ska uppgå till minst 100 ha,. 

Läget år 2020 

2019 var arealen skogsbete 32 hektar. Det är samma nivå som 2018.12 

Det är en kraftig minskning jämfört med 123 hektar 2014. Erfarenheten efter fältarbetet 

de senaste åren då många befintliga skogsbeten besöktes är att stormskador i många fall 

har gjort att markerna inte längre är användbara som skogsbete. Dessutom har många haft 

dålig beteskvalitet då de inte har skötts aktivt på det sätt som skulle ha behövts för att be-

vara eller förbättra de hävdberoende värdena.  

För att öka arealen skogsbete och de hävdberoende värdena skulle det behövas mer ut-

bildnings- och informationsinsatser samt samverkan med Skogsstyrelsen. 

 

Bild 7. Skogsbetesmark. Foto: Länsstyrelsen 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Detta är ett viktigt mål för den biologiska mångfalden. Betad skog är en av de naturtyper 

som minskat mest i landet under de senaste hundra åren. Skogar som betas eller nyligen 

betats uppvisar ofta en stor variation beträffande topografi, jordmån, fältskikt och träds-

lagsfördelning (Andersson et al. 1993). De har höga naturvärden och lång kontinuitet av 

exempelvis gamla träd, solbelysta träd och ved, förnafattig mark, föryngringssuccess-

ioner, specifika störningsregimer, buskar, lågträd, bryn med mera. Naturvärdena är 

knutna till alla dessa livsmiljöer. 

Uppföljning 

Jordbruksverkets officiella statistik. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, berörda markägare, jord- och skogsbruksföretag.  

 

12 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Bevara ängsfruktodlingarna 

Delmålets fullständiga formulering:  

Länets skötta ängsfruktodlingar omfattar minst 4500 beskurna träd. 

Läget år 2020 

Under 2019 fanns avtal med 13 ängsfruktodlare i Urshultsområdet om kulturmiljöbidrag 

för ängsfruktodling. Odlingarna är av varierande storlek och totalt utgick bidrag till 4 575 

skötta fruktträd, vilket är en ökning med 101 träd sedan 2018.13  

 
Bild 8. Blommande ängsfruktodlingar. Foto: Länsstyrelsen 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Ängsfruktodlingarna i området kring södra Åsnen är sedan 2013 riksintresse för kultur-

miljö. Dessa utgör ett unikt uttryck för allmogens mångsidiga jordbruk, i länet och nat-

ionellt. Antalet ängsfruktodlingarna har minskat betydligt sedan mitten av 1900-talet, 

men det finns en vilja att bevara de kvarvarande odlingarna.  

Fruktodlare med ängsfruktodlingar i Urshultsbygden kan söka kulturmiljöbidrag årligen 

för vård och skötsel, beskärning med mera, av fruktträden. Nya fruktträd och ersättning 

av döda och sjuka träd med nya traditionellt ympade vildaplar premieras genom att kul-

turmiljöbidraget beräknas utifrån antalet skötta träd i odlingen. På så vis uppmuntras ett 

bevarande av traditionen och hantverket, samtidigt som ängsfruktodlingarna finns kvar 

som ett säreget inslag i bygden. Målet behövs för att bevaka att inte tillståndet försämras. 

Livsmedelsstrategin har nytta av målet. 

Uppföljning 

Data från Länsstyrelsens kulturmiljöbidrag. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, berörda markägare. 

 

13 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Bevara lokala fruktsorter 

Delmålets fullständiga formulering:  

De lokala fruktsorterna i Urshultsområdet bevaras. Dessutom ska aktiviteter för att öka 

kunskapen om sorterna prioriteras och spridning genom ympning främjas.  

Äpple: Urshults kungsäpple I och II, Västerbotorps glasäpple, Äpple från Sånnahult. 

Plommon: Tidig Victoria. Päron: Fårarmbergamott, Långåkerpäron. Körsbär: Zafir.  

 
Bild 9. Urshults kungsäpple. Foto: Länsstyrelsen 

Läget år 2020 

En genbank av lokala fruktsorter har anlagts i naturreservatet Hackekvarn. Nu odlas sor-

terna Västerbotorp glasäpple, Urshult Kungsäpple och Äpple från Sånnahult samt Körs-

bärssorten Zafir i reservatet.14 I Nationella genbanken i Alnarp, SLU, finns ett klonarkiv 

med två plantor av varje fruktträd i ängsfruktodlingen i Hackekvarn.  

Bakgrund och motivering till delmålet 

De lokala fruktsorterna i Urshultsbygden sammanställdes i skriften "Urshultsfrukt" 2003. 

Anledningen till att bevara dessa små lokala fruktsorter, som kanske saknar en fulländad 

arom och som ter sig oansenliga jämfört med de glänsande sorterna i handeln idag, är att 

värna befintliga genetiska resurser. Vi kan inte veta vilka som behövs i framtiden och då 

är det oklokt att låta sorter försvinna. När de väl är borta går det inte att få dem tillbaka. 

De tillhör det kulturarv som vi förvaltar från tidigare generationer – precis som stenmu-

rarna och de gamla husen. 

Uppföljning 

Kunskap inom Länsstyrelsens verksamhet och från folket i bygden. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommunerna, berörda markägare. 

 

14 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Öka andelen blommande träd och buskar 

Delmålets fullständiga formulering:  

Andelen blommande träd och buskar i länets gräsmarker ökar jämfört med tidigare peri-

oder. 

Läget år 2020 

I Kronobergs län finns det åtgärdsprogram för 31 arter som är hotade och knutna till od-

lingslandskapet. Även många andra arter som tidigare varit vanliga i odlingslandskapet 

har en negativ utveckling. Att bevaka att andelen blommande träd och buskar i gräsmar-

kerna ökar är ett sätt att gynna utvecklingen för de arter som är beroende av blomning.15 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Mål för att gynna vilda pollinerare. De behöver blommande miljöer och boplatser, särskilt 

i åkerkanter, bryn, vägkanter, diken och på åkerholmar, som korridorer där insekterna kan 

sprida sig i landskapet. Beroende på art flyger till exempel solitärbin 50–500 meter. 

Blommande fruktträd och bärbuskar samt sälg och viden ger blommor under våren – vil-

ket är viktigt för många pollinerare. 

 

Bild 10. Blommande fruktträd. Foto: Länsstyrelsen 

Uppföljning 

Data vart sjätte år från regional miljöövervakning, Remiil. Första data under 2022. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Kommuner, jordbruksföretag, berörda markägare 

 

15 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Behålla de grova träden 

Delmålets fullständiga formulering:  

Antalet identifierade skyddsvärda träd per inventeringsområde minskar inte under peri-

oden 2021–2050. 

Läget år 2020 

Inventeringen av grova träd i länet enligt länets trädplan är klar, men arbetet med att ana-

lysera de inventeringsinsatser som gjorts vad gäller grova träd, pågår. Det går därför inte 

att värdera om målet nås eller inte.16 

Bakgrund och motivering till delmålet 

Mycket av den biologiska mångfalden är knuten till skyddsvärda träd. De grova träden är 

ryggraden för den biologiska mångfalden. Många arter av mossor, lavar, svampar, fåglar, 

insekter med mera är beroende av gamla, grova träd för att själva kunna leva. Samtidigt är 

många av dessa arter sällsynta och rent av hotade eftersom det finns förhållandevis få 

gamla träd kvar och det tar lång tid för nya träd att växa till sig. Det kan ta några hundra 

år innan ett träd får de riktigt höga naturvärdena. 

Träden är också viktiga för landskapsbilden samtidigt som de utgör ett viktigt kulturarv. 

De gamla, grova träden har blivit ganska ovanliga, men de som finns hittas ofta i anslut-

ning till det äldre odlingsland-

skapet, i alléer, betesmarker, 

ängar, parker, kring gårdar och på 

kyrkogårdar. 

Uppföljning 

Miljöövervakning av grova löv-

träd och åtgärdsprogramsarbete. 

Uppföljningen inom miljööver-

vakningen görs vart 12:e år, åt-

gärdsprogrammet följs upp lö-

pande. 

Aktörer som kan bidra till  
delmålet 

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, 

Berörda markägare, Skogsentre-

prenörer, Skogsförvaltare. 

 

Bild 11. Ett imponerande bokträd. Foto: Länsstyrelsen, Per Ekerholm 

  

 

16 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/


26 

 

Öka landskapets vattenhållande förmåga 
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Öka arealen våtmarker i landskapet 

Delmålets fullständiga formulering:  

I Kronobergs län ska minst 800 ha våtmarker och småvatten anläggas eller återställas, 

räknat från år 2020.  

Läget år 2020 

Cirka 200 ha våtmarker anlades i odlingslandskapet mellan 2000 och år 2020. Delmålet 

till 2030 omfattar hela landskapet, inte bara jordbrukslandskapet.17  

Med statlig finansiering färdigställdes under 2020 sammanlagt 55 ha i länet, 5 ha våtmark 

och 50 ha torvmark. Våtmarkerna finansierades av skötselanslaget och av LOVA. Torv-

markerna har finansierats av skötselmedel och av våtmarkssatsningen. 262 ha anlagda 

våtmarker och dammar i odlingslandskapet beviljades bidrag till skötsel 2019 enligt upp-

gifter från Länsstyrelsens landsbygdsavdelning. 

Bakgrund och motivering till målet 

Nästan en fjärdedel av Sveriges våtmarker har försvunnit de senaste hundra åren. I vatt-

nets naturliga kretslopp spelar våtmarkerna en viktig roll. Här bromsas vattnet upp, en del 

avdunstar och vattnets avrinning jämnas ut. De utgör viktiga delar av landskapets för-

måga att hålla kvar och balansera vattenflöden och de ökar tillskottet till grundvattnet. De 

har också betydelse för att förhindra näringsläckage från jordar där våtmarkerna är lokali-

serade och för att rena vatten från näringsämnen. Många arter av fåglar, insekter, kärlväx-

ter och mossor, lever i våtmarkerna. Sammantaget bidrar våtmarkerna till ökad biologisk 

mångfald, minskad övergödning, minskad klimatpåverkan och klimatanpassning.   

Våtmarker har försvunnit eller skadats av utdikning och annan mänsklig påverkan under 

lång tid. Natur- och kulturvärden samt ekosystemtjänsters funktion i våtmarker påverkas 

negativt av markavvattning, vattenreglering, otillräcklig hävd och kvävenedfall med 

mera. Fler våtmarker behöver återskapas i landskapet för att öka biologisk mångfald, vat-

tenrening och vattenhållande förmåga. De är också viktiga för rekreation och fiskevård. 

Uppföljning  

Underlagsdata till miljömålsindikatorerna ”Anlagd eller hydrologisk restaurerad våtmark” 

samt ”Hydrologisk restaurerad torvmark”.18 

Aktörer som kan bidra till målet 

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, kommuner, jordbruksföretag, berörda markägare. 

  

 

17 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
18 https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-hydrologiskt-

restaurerade-vatmarker/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-hydrologiskt-restaurerade-vatmarker/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/myllrande-vatmarker/anlagda-eller-hydrologiskt-restaurerade-vatmarker/
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Hållbart skogslandskap  
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  
 

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Markvattnets buffrande förmåga ökar 

Delmålets fullständiga formulering:  

Den buffrande förmågan i markvattnet i skogen ökar till positiv vid länets samtliga fyra 

mätplatser. Den behövs för att marken ska kunna återhämta sig från försurningen. 

Läget år 2020 

Många år av surt nedfall återspeglas i surt markvatten, med pH runt eller under 5 och utan 

buffringskapacitet, trots kraftigt minskande svavelnedfall sedan 1990-talet. Den buffrande 

förmågan mäts vid fyra mätplatser i länet. För att markvattnet ska bidra till en återhämt-

ning från försurning i sjöar och vattendrag måste värdet på den syraneutraliserande för-

mågan (ANC) mellan noll och ett vara klart högre än noll. Vid länets ytor ligger ANC i 

markvattnet omkring eller under noll, och ytan i Angelstad har kraftigt negativa värden. 

Där förekommer mycket höga värden av oorganiskt aluminium i markvattnet, vilket kan 

förgifta både vatten- och marklevande organismer.19 

Bakgrund och motivering till målet 

Den buffrande eller syraneutraliserande förmågan (ANC) i markvattnet i skogen i länet är 

viktig för att mark och vatten ska kunna återhämta sig från försurningen. Trots det mins-

kade svavelnedfallet är återhämtningen från försurning i markvattnet långsam i länets 

skogar. Skogsbruket har en naturligt försurande påverkan som bedöms öka med varmare 

klimat, högre tillväxt och ökat uttag av grot (grenar och toppar). Värdet är ett mått på hur 

marken återhämtar sig från försurningen.  

ANC, ”Acid Neutralising Capacity” (syraneutraliserande förmåga), beräknas som starka 

basers katjoner (Ca2+, Mg2+, Na+, K+) minus starka syrors anjoner (SO4
2-, NO3-, Cl-) räk-

nat i ekvivalenter. Vid positivt ANC-värde finns det en buffrande kapacitet i markvattnet 

som lämnar rotzonen, vilket det inte finns om värdet är negativt. Grot innehåller mycket 

baskatjoner. 

Data från krondroppsmätningarna visar att den syraneutraliserande förmågan är alltför då-

lig på länets fyra mätplatser. För att markens buffringsförmåga ska kunna stärkas krävs 

att nedfall av svavel och kväve hålls på en låg nivå, och att aska återförs till marken vid 

uttag av grot. Målet syftar till att bevaka utvecklingen. 

Uppföljning  

Data från regional miljöövervakning, krondroppsmätningarna som förtätas i länet på upp-

drag av Kronobergs luftvårdsförbund, ger årliga data från fyra mätplatser: Attsjö, Tagel, 

Angelstad och Fälleshult. 

Aktörer som kan bidra till målet 

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen, kommuner, skogsbruksföretag. 

  

 

19 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Återföra näringsämnen till skogsmarken efter avverkning när grot har ta-
gits ut 

Delmålets fullständiga formulering:  

Vid de avverkningar där grot har tagits bort återförs aska efter avverkning.  

Läget år 2020 

Data från indikatorn "Försurning från skogsbruk" redovisar att 2010 var andelen i Krono-

bergs län var 13 procent.20 Uttaget av grot har de senaste fem åren (2014–2019) legat 

mellan 2 900 och 3 800 hektar per år, den högre siffran gäller 2019.  

Bild 12. Arealskillnad mellan uttag av grot och spridningen av aska.  

Bakgrund och motivering till målet 

Ett hållbart skogsbruk måste återställa borttagen näring i marken efter avverkning. Grenar 

och toppar (grot) används som en förnyelsebar energikälla, som medför minskade utsläpp 

av försurande ämnen som koldioxid och svaveloxid. Grot bör lämnas kvar i skogen för att 

näringsämnena ska kunna återföras till marken. Uttag av grot innebär att försurningen 

ökar i marken. Återställning av näringsämnen genom markvittring tar hundratals år. Åter-

föring av flygaska är ett annat sätt att återföra buffrande ämnen till skogsmarken, vilket 

skulle behövas på vissa skogsmarker i högre utsträckning än idag, särskilt där grot tas ut. 

Målet omfattar inte aska från snabbväxande energiskog eller bottenaska.  

Uppföljning  

Enligt metod i indikatorn Skogsbrukets försurande påverkan.21 

Aktörer som kan bidra till målet 

Länsstyrelsen, kommuner, skogsbruksföretag, markägare, askproducerande företag.  

 

20 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
21 Försurning från skogsbruk - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/bara-naturlig-forsurning/forsurning-fran-skogsbruk/
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Kvävenedfallet minskar 

Delmålets fullständiga formulering:  

Det atmosfäriska nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog överstiger inte i någon del 

av länet den kritiska belastningsgränsen för barrskog i Sverige, 5 kg per ha och år.  

Läget år 2020 

Mellan 8 och 14 kg oorganiskt kväve per hektar föll totalt ner över barrskogen i Krono-

bergs län under det hydrologiska året 2018/2019. Nedfallet är högst i länets västra delar. 

Bakgrund och motivering till målet 

Den kritiska belastningsgränsen för barrskog i Sverige har satts till 5 kg kväve per hektar 

och år. Denna gräns är satt för att motverka att skogsmarkens växtarter påverkas. Mycket 

kväve gynnar olika gräsarter men missgynnar till exempel blåbär. När överskott av kväve 

läcker ut i markvattnet och ökar övergödningen i vattendrag och sjöar, vilket även kan bi-

dra till försurning i mark och vatten. Målet är ett bevakningsmål som ger möjligheter att 

tydliggöra och följa om utvecklingen går åt rätt håll. 

 
 
Bild 13. Totalt nedfall av oorganiskt kväve (summan av torr- och våtdeposition, NO3 + NH4) 

till barrskog under kalenderår mellan 2001 och 2021. Den horisontellt streckade grå linjen indi-

kerar den kritiska belastningen för kväve till barrskog i Sverige. Bild ur IVL rapport C677 

Krondroppsnätet 2022. Nedfallet närmar sig sakta den kritiska belastningsgränsen. 

Uppföljning  

Årliga data från regional miljöövervakning inom Krondroppsnätet. 

Aktörer som kan bidra till målet 

Länsstyrelsen, kommunerna, skogsbruksföretag. 
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Öka andelen löv i skogen  

Delmålets fullständiga formulering:  

Andelen lövträdsdominerad skog ökar i Kronobergs län. 

Läget år 2020 

Andelen lövträdsdominerad skog av produktiv skogsmarksareal efter 2018 (femårsmedel-

värde) var 17 procent i Götaland. Senast tillgängliga officiella data för Kronobergs län är 

att andelen blandskog var 8,7 procent, andelen lövskog var 9,7 procent, samt andelen 

ädellövskog var 1,6 procent av skogsmarksarealen i Kronobergs län 2018. Totalt var an-

del lövträdsdominerad skog därmed 20 procent.22 

Bakgrund och motivering till målet 

Mer lövträd i skogen är positivt för biologisk mångfald på många sätt. De svenska löv-

trädsslagen är viktiga livsmiljöer för många hotade arter. Ökad andel löv minskar försur-

ningen och är även positivt för vattenkvaliteten i sjöarna. Ett ökat inslag av löv i länets 

skogar ökar dessutom variationen, sprider risken för skador och gör den mindre känslig 

för klimatförändringar.  

Bild 14. En vacker lövskog. Foto: Pia Edlund, Skogsstyrelsen 

Uppföljning  

Data från Riksskogstaxeringen. Tabell 3.1a - Produktiv skogsmarksareal efter År 

(Femårsmedelvärde), Län, Tabellinnehåll och Beståndstyp. PxWeb (slu.se).23 

Aktörer som kan bidra till målet 

Länsstyrelsen, kommunerna, skogsbruksföretag, berörda markägare.  

 

22 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
23 Tabell 3.1a - Produktiv skogsmarksareal efter År (Femårsmedelvärde), Län, Tabellinnehåll och 

Beståndstyp. PxWeb (slu.se) 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__ProduktivSkogsmark__Areal/PS_Areal_bestandstyper_tab_a.px/table/tableViewLayout2/
https://skogsstatistik.slu.se/pxweb/sv/OffStat/OffStat__ProduktivSkogsmark__Areal/PS_Areal_bestandstyper_tab_a.px/table/tableViewLayout2/
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Tema: Livsmiljö 

 

 
Regionala miljömål 
I tabellen nedan visas dels de regionala miljömålen och dels delmålen i förkortat format 

inom temat livsmiljö. De fullständiga målformuleringarna ser du på respektive målsida.  

Tema Regionalt mål Delmål - kortnamn 

Livsmiljö God luftkvalitet Minska utsläppen av kväveoxider 

    Andelen miljögodkända värmepannor ökar 

    Kvävedioxidhalterna minskar i tätort 

  Giftfria kretslopp Minskade tungmetallhalter i slam 

    Minskad kvicksilverhalt i abborrar 

    Fler förorenade områden efterbehandlas 

    Minska källorna till spridning av mikroplast 

    Minska antibiotikaanvändningen 

  Hållbar  
samhällsplanering 

Aktuella grönstrukturplaner i alla kommuner 

    Aktuella VA-planer i alla kommuner 

    Öka förutsättningarna för kommunalt kulturmiljöarbete 

    Öka andelen återanvänt och återvunnet material vid bygg-
nationer och minska rivningsavfallet 

    Minska utsläppen av orenat avloppsvatten 
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God luftkvalitet  
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Minska utsläppen av kväveoxider 

Delmålets fullständiga formulering:  

Minskade utsläpp av kväveoxider till högst 1500 ton/år till 2030. 

Läget år 2020 

Under 2019 släpptes det ut knappt 2 300 ton kväveoxider. De senaste åren har utsläppen 

minskat varje år.24 

Bakgrund och motivering till målet 

Drygt hälften av kväveoxidutsläppen kommer från transporter. Kväveoxidutsläppen bi-

drar även till bildning av marknära ozon, som har allvarliga hälsoeffekter. Målet till 2020 

bedöms ha uppnåtts 2019. År 2016 beslutade Europeiska kommissionen om skärpta ut-

släppsnivåer för medlemsländerna, enligt takdirektivet. Det anger den högsta nivån av 

luftföroreningar som EU:s medlemsstater får släppa ut. Sverige har åtagit sig utsläppstak 

för år 2020 och 2030.25 

Uppföljning  

Nationella emissionsdatabasen26, Regional årlig uppföljning (RÅU)27. Kolada indikator-

id: N07701.28 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, Region Kronoberg, transportföretag, företag som beställer 

transporter. 

  

 

24 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
25 https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvaveoxidutslapp/kronobergs-lan/ 
26 https://www.smhi.se/data/miljo/nationella-emissionsdatabasen 
27 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
28 https://www.kolada.se/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/frisk-luft/kvaveoxidutslapp/kronobergs-lan/
https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/


36 

 

Andelen miljögodkända värmepannor ökar 

Delmålets fullständiga formulering:  

År 2030 sker minst 95 procent av den småskaliga eldningen av biobränslen i länet i milj-

ögodkända pannor (t.ex. pelletspannor eller vedpannor med ackumulatortank), räknat på 

antalet pannor. 

Läget år 2020 

2019 var andelen miljögodkända pannor 65 procent, men det regionala miljömålet är 90 

procent.29 

Bakgrund och motivering till målet 

Fastbränslepannor av keramik, vedpannor med acku-

mulatortank eller pelletspannor, räknas som miljögod-

kända. Småskalig förbränning av ved och pellets är en 

relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskad-

liga luftföroreningar i Sverige. Produktkraven för 

fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 

2015. De första kraven för energimärkning trädde i 

kraft i april 2017 och ekodesignkraven i januari 2020. 

Det finns ekodesignkrav på rumsvärmare som börjar 

gälla år 2018 (för de som är el-, gas- eller oljedrivna) 

och år 2022 (för fastbränsledrivna). Från den 1 januari 

2018 gäller krav även på energimärkning, dock inte 

för eldrivna rumsvärmare. Vid behov kan kommunen 

via sin tillsyn ställa krav på att enskilda fastighetsä-

gare ska vidta åtgärder för att begränsa störningar från 

vedeldning (miljöbalken 26 kap. 9 §).30  

Bild 15. Travad ved. Foto: pixabay.com 

Uppföljning  

Regional årlig uppföljning (RÅU), med data från MSB och Sotarfejarmästarna. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Kommunerna, privata och offentliga fastighetsägare. 

  

 

29 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
30 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Vedeldning/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Forbranning/Vedeldning/
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Kvävedioxidhalterna minskar i tätort 

Delmålets fullständiga formulering:  

Den uppmätta halten av kvävedioxid överstiger inte 10 mikrogram per kubikmeter 

(µg/m3) luft räknat som ett årsmedelvärde någonstans i länets gaturum. Målet ska vara 

uppnått år 2030. 

Läget år 2020 

Under 2019 mättes de högsta värdena på den trafikbelastade lokalen i Växjö (11,1 µg/m³) 

och det var det lägsta resultatet sedan 2008.31 

Bakgrund och motivering till målet 

Det regionala målet skärper det nationella målet reg-

ionalt och kan vara draghjälp för lokala mål. Trans-

porter till Växjö påverkar luftkvalitén. Angränsande 

kommunerna runt om Växjö påverkar luften i staden 

genom intransporterna. Kvävedioxid är en hälsofar-

lig gas, som också orsakar övergödning och indirekt 

även försurning.  

Uppföljning  

IVL:s tätortsprogram för Kronobergs län i samver-

kan med Kronobergs luftvårdsförbund. 

Bild 16. Trafik i stadsmiljö. Foto: Camilla Zilo 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, Region Kronoberg, transportföretag, företag som bokar trans-

porter.  

 

31 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/


38 

 

Giftfria kretslopp  
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 
 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Minskade tungmetallhalter i slam 

Delmålets fullständiga formulering:  

Slam från kommunala reningsverk i länet ska ha halter av bioackumulerande tungmetal-

ler som ligger på minst 50 procent under gällande gränsvärden. Detta gäller för bly (Pb), 

kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg). Öka slammets värde som växtnäring och jordförbätt-

ringsmedel. 

Läget år 2020 

Samtliga metaller har en betryggande marginal till gränsvärdet enligt SFS 1998:944.32 

Bakgrund och motivering till målet 

Målet säkrar ett framtida fungerande kretslopp med användning av mull och näringsäm-

nen från säkert slam i jordbruket. Resultaten från uppföljningen av målet kan användas 

för att säkerställa att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen inte är skadlig 

för människor eller den biologiska mångfalden. Morgondagens avloppsanläggningar be-

höver utformas för att även kunna motverka negativa klimateffekter, återvinna samhällets 

resurser och stödja en cirkulär ekonomi. Strategiskt viktiga resurser behöver återvinnas 

samtidigt som skadliga ämnen inte ska spridas så att de genererar miljö- eller hälsopro-

blem.  

Uppföljning  

Uppgifterna om tungmetallerna bly, kadmium och kvicksilver i slam från kommunala re-

ningsverk hämtas ur kommunernas miljörapporter.33 Revaq-certifierade verk, uppströms-

arbete, spridning på åkermark. Kemikalieinspektionen följer upp den nationella indika-

torn Miljö- och hälsofarliga ämnen i slam från avloppsreningsverk.34  
 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommunerna. 

  

 

32 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
33 Svenska Miljörapporteringsportalen, https://smp.lansstyrelsen.se/ 
34 Farliga ämnen i slam - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://smp.lansstyrelsen.se/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/farliga-amnen-i-slam/
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Minskad kvicksilverhalt i abborrar 

Delmålets fullständiga formulering:  

Halten av kvicksilver i abborre ska ligga på en betryggande marginal (50 procent) under 

gällande gränsvärden för konsumtionsfisk. 

Läget år 2020 

Det saknas en tydlig trend av kvicksilvernivån 

i små ettåriga abborrar, men den ligger på en 

betryggande marginal under gränsvärdet.35 

Bakgrund och motivering till målet 

Avrinning till sjöar ökar risken för att nivån av 

kvicksilver kommer att öka i abborre. Syftet är 

att ge en indikation på hur nivåerna utvecklas 

över tid i konsumtionsfisk.  

Uppföljning  

Analys från provfiske enligt metodik från 

1997, vart tredje år, genom regional årlig upp-

följning (RÅU).36 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Fjärrvärmeverk, industrier, krematorier.  

Bild 17. Pappa med dotter på brygga. Foto: Camilla Zilo 

  

 

35 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
36 Samma som ovan. 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Fler förorenade områden efterbehandlas 

Delmålets fullständiga formulering:  

År 2030 är minst 25 procent av områdena med riskklass 1 och 2 åtgärdade (delmål). 

Kronobergs län har gjort det nationella övergripande målet till sitt (bevakningsmål), år 

2050 har alla områden med mycket stor risk eller stor risk för människors hälsa eller mil-

jön åtgärdats (riskklass 1 och 2). 

Läget år 2020 

Omkring 18 procent av länets förorenade områden räknas idag in i högsta riskklasserna. I 

februari 2020 var 2 030 potentiellt förorenade områden i Kronobergs län identifierade. Av 

dessa är 73 åtgärdade, medan sanering pågår vid 47 områden. 903 områden har invente-

rats och riskklassats. Av dessa har 164 objekt bedömts tillhöra de högsta riskklasserna av-

seende människors hälsa och/eller miljön; klass 1 (mycket stor risk) eller klass 2 (stor 

risk).37 

Bakgrund och motivering till målet 

Det finns många områden kvar som omfattas av mycket stora eller stora risker för männi-

skors hälsa och/eller miljön (riskklass 1 och 2).  

Uppföljning  

Regional årlig uppföljning (RÅU).38 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, berörda företag. 

  

 

37 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
38 Kronobergs län - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/giftfri-miljo/fororenade-omraden/kronobergs-lan/
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Minska källorna till spridning av mikroplast 

Delmålets fullständiga formulering:  

Hindra uppkomst och spridning av mikroplast redan vid källan. 

Läget år 2020 

Det finns en samstämmighet bland forskarna att de negativa effekterna ökar ju mindre 

partiklarna är. Regional data saknas i dagsläget. 

Bakgrund och motivering till målet 

Naturvårdsverket driver på för ökad kunskap och dialog i frågor om mikroplast. Många 

aktörer måste samarbeta för att hindra uppkomst och spridningen redan vid källan. Ut-

gångspunkten är miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Le-

vande sjöar och vattendrag samt Giftfri miljö. Reducerade utsläpp av mikroplaster till 

hav, sjöar och vattendrag bidrar till att nå dessa mål. Flera aktörer i länet vill driva på ar-

betet.

 

Bild 18. Nedskräpad strand. Foto: pixabay.com 

Uppföljning  

Ingen samlad uppföljning sker i dagsläget. Nationell statistik kan ge viss information ex-

empelvis genom nedskräpningsstatistik om minskat spill från konstgräsplaner. Se även 

rapport från Naturvårdsverket: Mikroplaster i miljön år 2019. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Kommuner, privata och offentliga avfallsbolag. 
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Minska antibiotikaanvändningen 

Delmålets fullständiga formulering:  

Minska förskrivningen av antibiotika till under 250 recept per 1000 invånare. 

Läget år 2020 

Kronobergs data är något högre än det nationella medelvärdet. Mellan 2017/2018 och 

2019/2020 minskade förskrivningen med 36 procent från 300 recept per 1000 invånare 

till 254 recept per 1000 invånare.39 

Bakgrund och motivering till målet 

Flera aktörer till exempel inom veterinär- och djurhälsovården behöver arbeta tillsam-

mans med Region Kronoberg. Åtgärder som bidrar till målet är rationell antibiotikaför-

skrivning, val av mindre miljöbelastande läkemedel i rekommendationslistan för förskri-

vare (terapirekommendationer) och krav vid upphandlingar av läkemedel. Region Krono-

berg ska också utreda eventuell lokal rening av läkemedel från det nya sjukhuset som ska 

byggas i Växjö.  

Växjö kommun testar olika reningstekniker vid reningsverket på Sundet, vilket bidrar till 

målet, särskilt om det införs ett reningssteg för att ta bort läkemedel.  

Det finns krav på analyser av ett antal parametrar i utgående avloppsvatten från sjukhus, 

dock inte läkemedel. Läkemedelsanalyser är tyvärr väldigt kostsamma. Sjukhus är punkt-

källor för vissa läkemedel (särskilt vissa antibiotika som används på sjukhus, cytostatika 

med flera är miljöbelastande). Vissa andra miljöbelastande läkemedel som hormoner, an-

tidepressiva, och smärtstillande/antiinflammatoriska läkemedel, särskilt de med diklo-

fenak, kommer i stället ut med avloppsvattnet från hushållen, då vi ofta tar dessa medici-

ner under lång tid i hemmet. Generellt beräknas 10–30 procent av läkemedelsutsläppen 

komma från sjukhus och 70–90 procent med hushållsspillvattnet. 

Uppföljning  

Folkhälsomyndigheten följer upp och levererar data till regionerna kvartalsvis. Data redo-

visas även i Kolada mål 3; Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv. Indikator-id: 

N00404.40 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Region Kronoberg, Veterinärförbund, djurhälsokliniker 

  

 

39 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
40 https://www.kolada.se 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.kolada.se/
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Hållbar samhällsplanering 
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Aktuella grönstrukturplaner i alla kommuner 

Delmålets fullständiga formulering:  

Det finns en politiskt beslutad aktuell grönstrukturplan i länets samtliga kommuner.   

Läget år 2020 

Aktuella grönstrukturprogram finns för Växjö stad och omgivande tätorter samt för Al-

vesta tätort. Ljungby kommun har äldre grönstrukturplaner som är i behov av översyn.41 

 

Bild 19. Blandskog Jättaberget. Foto: Länsstyrelsen, Martin Wargren 

Bakgrund och motivering till målet 

Det svenska landskapet har blivit alltmer likformigt. Vidsträckta och likformiga skogs-

områden och åkermarker har ersatt äldre tiders mer variationsrika landskap. Denna ut-

veckling har gjort att många arters livsmiljö har blivit förstörd eller minskat betydligt i 

storlek, vilket i sin tur leder till att den biologiska mångfalden minskar. En fungerande 

grön infrastruktur ökar också motståndskraften mot negativa förändringar, exempelvis 

klimatförändringar. 

Uppföljning  

Data redovisas i Kolada - "Kommunen har aktuella dokument som fyller funktionen av 

ett grön- och vattenstrukturprogram". Indikator-id: U07526.42 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Kommuner 

  

 

41 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
42 https://www.kolada.se/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Aktuella VA-planer i alla kommuner  

Delmålets fullständiga formulering:  

Alla kommuner ska ha en aktuell VA-plan för god vattenkvalitet, som är väl förankrad. 

Läget år 2020 

Ljungby och Växjö kommuner har aktuella VA-planer, medan arbete pågår i Tingsryd. 

Enligt uppgift från Kolada 2019. Alvesta och Ljungby enligt rapport.43 

Bakgrund och motivering till målet 

Aktuella styrdokument är viktigt för ett systematiskt och strukturerat hållbarhetsarbete för 

att nå miljömålet Ingen övergödning. Att tydliggöra utvecklingen för målet kan öka prio-

riteringen för arbetet med avlopp. 

Uppföljning  

Data från Kolada, indikator-id: N85080 samt eventuell kompletterande redovisning från 

kommunerna genom regional årlig uppföljning (RÅU).44 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Kommuner 

  

 

43 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
44 https://www.kolada.se/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Öka förutsättningarna för kommunalt kulturmiljöarbete  

Delmålets fullständiga formulering:  

Förbättrade förutsättningar för kommunalt kulturmiljöarbete så att kulturmiljön bevaras, 

främjas och nyttjas hållbart.  

Läget år 2020 

Regional årlig uppföljning av kulturmiljöarbetet. Boverkets miljömålsenkät från 2018.45 

Bakgrund och motivering till målet 

Att det finns aktuella styrdokument och kunskapsun-

derlag underlättar för kommunen att hantera kulturmil-

jöfrågor i planprocessen. Det stärker också möjlighet-

erna till att kulturvärden i länet skyddas, används och 

utvecklas. Kulturmiljöaspekter ingår i tio av de sexton 

miljökvalitetsmålen, samt i det övergripande generat-

ionsmålet. Indikatorerna för uppföljningen av kultur-

miljö i målet God bebyggd miljö och andra mål bygger 

i hög grad på kommunernas PBL-tillämpning, antikva-

riska kompetens samt framtagna kulturmiljöprogram el-

ler motsvarande. Kunskaper om tillämpningen av lag-

regler ökar möjligheterna att bevara, använda och ut-

veckla kulturmiljöer i planeringen.46 

Bild 20. Kulturmiljö. Foto: Camilla Zilo 

Uppföljning  

Regional årlig uppföljning av kulturmiljöarbetet.47 Kolada indikator-id: U07525 ”Har 

kommunen ett aktuellt kulturmiljöprogram?”.48 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Kommuner 

  

 

45 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
46 https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/2015_3.pdf 
47 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
48 https://www.kolada.se/ 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.raa.se/app/uploads/2017/08/2015_3.pdf
https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Öka andelen återanvänt och återvunnet material vid byggnationer och 
minska rivningsavfallet  

Delmålets fullständiga formulering:  

Bygg- och rivningsavfall återanvänds i första hand eller återvinns i alla länets kommuner 

år 2030. Mängderna som återanvänds och återvinns ska öka varje år, till år 2030. 

Läget år 2020 

Byggmaterial för återbruk kan lämnas på Norremarks kretsloppspark i Växjö samt på 

Lessebo återvinningscentral.49  

Bakgrund och motivering till målet 

Syftet med målet är att öka takten för att klättra uppåt i avfallshierarkin. Byggåterbruken 

behöver öka till minst ett i varje kommun. Bygg- och rivningsavfall är ett prioriterat om-

råde i den nationella avfallsplanen och i det avfallsförebyggande programmet. Bland an-

nat lyfts behovet av bättre tillsyn över hanteringen för att förebygga uppkomsten av avfall 

längre fram. Inom byggsektorn skapas årligen ca en tredjedel av allt avfall som uppkom-

mer inom Sverige (om man inte räknar med gruvavfallet) och en fjärdedel av allt det far-

liga avfallet.50 Målet överensstämmer med Avfall Sveriges 25/25-mål. Det betyder att till 

år 2025 ska restavfallet minska med 25 procent, jämfört med 2015. 

Uppföljning  

Regional årlig uppfölj-

ning (RÅU), Kommu-

nalt avfallsbolag 

(SSAM).51 

Aktörer som kan bidra 
till delmålet 

Kommuner 

Bild 21. Avfallstrappan visar prioriteringsordningen av avfall för ökad resurshushållning.  

  

 

49 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
50 Bygg- och rivningsavfall (naturvardsverket.se) 
51 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 

 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/avfall/bygg--och-rivningsavfall/
https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
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Minska utsläppen av orenat avloppsvatten 

Delmålets fullständiga formulering:  

Senast år 2030 ska alla enskilda avlopp i Kronobergs län ha fungerande och godkänd re-

ningsteknik 

Läget år 2020 

Kommunernas tillsynsarbete skiljer sig åt med avseende på resurser, antal avlopp att bed-

riva tillsyn över samt hur många avlopp som anses ha godtagbar standard. Det är tydligt 

att kommunens tillsynsarbete i stor utsträckning har påverkat åtgärdstakten för avlopp.52 

Bakgrund och motivering till målet 

Enligt miljöbalkens 26:e kapitel ska tillsyn ske över miljöfarliga verksamheter för att 

kontrollera att gällande tillstånd och lagstiftning följs, vilket även omfattar små avlopps-

anläggningar enligt miljöbalken 9:1–2 §§. De flesta sjöar och vattendrag i Sverige är in-

delade efter miljökvalitetsnormer beslutade utifrån bestämmelser i EU. Vattnets ekolo-

giska och kemiska status bedöms och dessa bedömningar ska vara till hjälp för att för-

bättra statusen i vattnet. Utifrån bedömningen sätts skyddsnivåer upp på hur mycket nä-

ringsämnen och föroreningar som får släppas ut i vattnet. Eftersom skyddsnivåerna varie-

rar kan alltså kraven på reningsanläggningar variera. Det kan vara lättare att motivera att 

satsa resurser på tillsyn av enskilda avlopp om andelen i länets kommuner redovisas re-

gelbundet. 

Öka prioritering för arbete med avlopp även internt på Länsstyrelsen, se mer "Aktuella 

VA-planer". De avlopp som ligger i områden som har pekats ut inom vattenförvaltningen 

ska ha godkänd och fungerande reningsteknik senast år 2027. 

Uppföljning  

Regional årlig uppföljning (RÅU)53, Vattendatabasen VISS.54  
 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner.  

 

52 Rapport 2018, Översikt över tillsynen av enskilda avlopp i Kronobergs län. 
53 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
54 Vattenförvaltning | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se) 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/en-oversikt-over-tillsynen-av-enskilda-avlopp-i-kronobergs-lan.html?sv.target=12.74bb1bce17ce9bbba59337b0&sv.12.74bb1bce17ce9bbba59337b0.route=/settings
https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/miljo-och-vatten/vattenforvaltning.html
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Tema: Klimat och energi 

 

Regionala miljömål 
I tabellen nedan visas dels de regionala miljömålen och dels delmålen i förkortat format 

inom temat klimat och energi. De fullständiga målformuleringarna ser du på respektive 

målsida. 

 

  

Temaområde Kronobergs miljömål Delmål 

Klimat och energi Fossilbränslefritt län Minska utsläppen av fossila bränslen 

  
Fasa ut fossila bränslen till 2040 

 
Plusenergilän Effektivare energianvändning 

  
Öka eller behåll elproduktionen från 
förnybara källor 

  
Öka produktionen av förnybara driv-
medel 

 
Infångning av koldioxid Fånga in koldioxid 
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Fossilbränslefritt län  
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 

 



52 

 

Minska utsläppen av fossila bränslen och fasa ut dem 

Delmålens fullständiga formuleringar:  

Utsläppen från fossila bränslen har minskat med 80 procent (ref.år 2019). 

Användningen av fossila bränslen inom Kronobergs län har upphört 2040. 

Läget år 2020 

Idag utgör förnybara bränslen drygt hälften av den totala energianvändningen i Krono-

bergs län (53 procent, 2019 års data).55 

Bakgrund och motivering till målet 

Det är fortfarande aktuellt att fokusera på att fasa ut användning av fossila bränslen, vilket 

därmed indirekt ökar användningen 

av förnybara bränslen. 

Uppföljning  

Energianvändning, statistik från 

SCB (KRE). 

Utsläppsstatistik Nationella emiss-

ionsdatabasen/SMHI.56 

Rapport Energibalans för länet, sen-

aste publicerad 2021 med data från 

2019.57 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, Region 

Kronoberg, näringsliv, organisat-

ioner som t.ex. Energikontor Sydost 

och Miljöfordon Sverige. 

Bild 22. Laddplats för elfordon. Foto: Mostphotos 

  

 

55 https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/ 
56 Nationella emissionsdatabasen | SMHI 
57 Energiläget Kronoberg---uppfoljning-2021.pdf (regionkronoberg.se) 

https://www.rus.se/regional-arlig-uppfoljning/kronobergs-lan/
https://www.smhi.se/data/miljo/nationella-emissionsdatabasen/nationella-emissionsdatabasen-1.174774
https://www.regionkronoberg.se/contentassets/91534c46308b4895be562309503a6a1f/energilaget-kronoberg---uppfoljning-2021.pdf
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Plusenergilän  
År 2050 är Kronobergs län ett Plusenergilän. Det innebär att vi inom länet varje år ska 

producera minst lika mycket energi som vi använder och att denna energi ska komma från 

förnybara källor. Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Effektivare energianvändning 

Delmålets fullständiga formulering:  

År 2050 är länets energianvändning lägre än 2019. 

Läget år 2020 

Den totala energitillförseln till Kronobergs län är 5,8 TWh (enligt senaste rapporten Ener-

giläget i länet, 2019 års data).58 

Bakgrund och motivering till målet 

Ett långsiktigt klimatmål och att verka för ett Plusenergilän är fortfarande högs aktuellt 

och angeläget. För att lyckas med målet behöver energianvändningen hållas så låg som 

möjligt, bland annat genom energieffektiviseringar. Därför har detta delmål med energi-

konsumtionsperspektiv tagits med. 

Uppföljning  

Total elanvändning: SCB statistik. Rapport Energibalans för länet, uppdateras var 3:år 

(senaste publicerad 2021 med data från 2019).59 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, Region Kronoberg, näringsliv, organisationer som t.ex. Ener-

gikontor Sydost och Miljöfordon Sverige. 

 

Bild 23. Diagram slutanvändning av energi 2009-2020.60  

 

58 Energiläget Kronoberg---uppfoljning-2021.pdf (regionkronoberg.se) 
59 Samma som ovanstående. 
60 Slutanvändning (MWh) efter år. Kronobergs län, summa bränsletyp, summa förbrukarkategori. 

PxWeb (scb.se) 

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/91534c46308b4895be562309503a6a1f/energilaget-kronoberg---uppfoljning-2021.pdf
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203__EN0203A/SlutAnvSektor/chart/chartViewColumn/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0203__EN0203A/SlutAnvSektor/chart/chartViewColumn/
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Öka eller behåll elproduktionen från förnybara källor 

Delmålets fullständiga formulering:  

År 2050 överstiger elproduktionen i Kronobergs län den totala elanvändningen i länet på 

årsbasis. År 2050 ska elproduktionen per energislag minst utgöra följande: 

- Vindkraft 2,3 TWh 

- Solenergi 0,3 TWh 

- El från kraftvärmeverk 0,3 TWh 

- Vattenkraft 0,3 TWh 

Läget år 2020 

Kronobergs län importerade 84 procent av elbehovet 2019. Resterande 16 procent erhölls 

från lokal vattenkraft (260 GWh) och kraftvärmeproduktion. Endast en marginell del av 

elen kom från vind (17 GWh) och solenergi (16 GWh). De två sistnämnda energikällorna 

förväntas dock öka kraftigt, eftersom flera vindkraftsparker och solenergianläggningar 

byggts sedan 2019 och fler har fått tillstånd.61  

Bakgrund och motivering till målet 

Att ha ett långsiktigt klimatmål och verka för ett Plusenergilän är fortfarande aktuellt. 

Utav de energislag som nämns ovan förväntas vindkraft ge mest elproduktion. För samt-

lig produktion är det viktigt att avvägningar görs gentemot andra intressen för att pro-

duktion ska ske på ett hållbart sätt. 

Uppföljning  

Rapport Energiläget Kronoberg (senaste publicerad 

2021 med data från 2019).62 

Total elanvändning: SCB statistik 

Produktion av el per energislag följs upp på följande 

sätt: 

Vindkraft - statistik via Energimyndigheten 

Solenergi - statistik via Energimyndigheten 63 (installe-

rad effekt, omräknas till produktion, antar 900kWh per 

kW) 

Vattenkraft - statistik via Svensk vattenkraft 64 

El från kraftverk - SCB statistik 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, Region Kronoberg, närings-

liv, organisationer som t.ex. Energikontor Sydost. 

Bild 24. Vindkraftverk bidrar till ökad förnybar energiproduktion. Foto: Mostphotos 

 

61 Energiläget Kronoberg---uppfoljning-2021.pdf (regionkronoberg.se) 
62 Samma som ovanstående. 
63 https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20sol-

cellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/ 
64 https://vattenkraft.info/?what=Kronobergs+l%C3%A4n&where=lan&hidemessage=true 

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/91534c46308b4895be562309503a6a1f/energilaget-kronoberg---uppfoljning-2021.pdf
https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/
https://pxexternal.energimyndigheten.se/pxweb/sv/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/N%c3%a4tanslutna%20solcellsanl%c3%a4ggningar/EN0123_1.px/
https://vattenkraft.info/?what=Kronobergs+l%C3%A4n&where=lan&hidemessage=true
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Öka produktionen av förnybara drivmedel 

Delmålets fullständiga formulering:  

År 2050 är produktionen av förnybara drivmedel i länet minst 0,6 TWh. 

Läget år 2020  
2019 utgjordes produktionen av förnyelsebara fordonsbränslen i Kronobergs län av bio-

gasproduktion på 39 GWh. 

Bakgrund och motivering till målet 

Merparten av energibehovet till transporter kommer från flytande fossila drivmedel som 

behöver ersättas av förnybara alternativ. Inom transportsektorn ökar andelen förnyelse-

bara bränslen långsamt, främst genom att biobränslen blandas in i andra fordonsbränslen. 

Fossilfria bränslen utgjorde tillsammans 

cirka 21 procent av den totala bränsleför-

brukningen.65 

 

0,6 TWh antas vara rimligt att producera 

regionalt. I dagsläget kan detta exempelvis 

utgöras av en utökad biogasproduktion och 

nya produktionsställen för vätgas. Men detta 

utesluter inte nya alternativ framöver. 

Uppföljning  

Rapport Energiläget Kronoberg, (senaste 

publicerad 2021 med data från 2019).66 

Datainsamling från berörda aktörer 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, Region Krono-

berg, näringsliv, organisationer som t.ex. 

Energikontor Sydost och Miljöfordon Sve-

rige. 

Bild 25. Vätgas är ett drivmedel som kan ersätta fossila drivmedel. Foto: Mostphotos 

 

   

 

65 energilaget-kronoberg---uppfoljning-2021.pdf (regionkronoberg.se) 
66 Samma som ovanstående. 

 

https://www.regionkronoberg.se/contentassets/91534c46308b4895be562309503a6a1f/energilaget-kronoberg---uppfoljning-2021.pdf
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Infångning av koldioxid 
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Fånga in koldioxid 

Delmålets fullständiga formulering:  

Minst 180 000 ton koldioxid ska fångas in per år 

Läget år 2020 

Detta är en ny teknik som ännu inte tagits i drift i länet. 

Bakgrund och motivering till målet 

Koldioxidinfångning är en viktig kompletterande åtgärd för att nå nettonollutsläpp till 

2045. Målet behövs för att stödja åtgärdsarbetet.  

Bild 26. Principbild för koldioxidinfångning och -lagring. Bild: Växjö Energi AB 

Uppföljning  

Data hämtas från aktörer som utför åtgärden. 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Kommuner, kommunala energibolag. 
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Tema: Konsumtion 
 

 

Regionala miljömål 
I tabellen nedan visas dels det regionala miljömålet och dels delmålen i förkortat format 

inom temat konsumtion De fullständiga målformuleringarna ser du på respektive målsida. 

 

Tema Regionalt miljömål Delmål 

Konsumtion Hållbar konsumtion Minska konsumtionsbaserade växthusgas-

utsläpp 

    Öka konsumtionen av certifierade ekolo-

giska livsmedel 
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Hållbar konsumtion 
Miljömålet och delmålen ingår i följande sammanhang:  

 

Det regionala målet kan också kopplas till följande åtgärdsinriktade planer eller program: 
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Minska konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp 

Delmålets fullständiga formulering:  

Växthusgasutsläppen från konsumtion i Kronobergs län är högst 4 ton koldioxidekviva-

lenter per person och år. 

Läget år 2020 

Nationellt förbrukade varje person 9 ton koldioxid 2019.67 Koldioxidutsläpp från endast 

fossila bränslen visar 4,41 ton koldioxidutsläpp per person 2019 i Kronobergs län.68 

Bakgrund och motivering till målet 

Målet inom konsumtion behövs för att kunna uppnå det globala målet om max 1,5 gra-

ders uppvärmning. Här bryts målet ner på individnivå vilket gör det mer begripligt och 

tydliggör det personliga ansvaret. 4 ton per person och år är ett delmål till 2030. Det slut-

liga målet är 1 ton per person och år till 2050, vilket även är Naturvårdverkets mål.  

Uppföljning  

Utredning pågår inom Miljömålsberedningen om nationella mål. Idag kan vi följa upp 

målet på följande sätt: 

1. Den nationella uppföljningen av konsumtionsbaserade utsläpp69 

2. Projektet multiregionala input-output-analyser70 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, kommuner, Region Kronoberg, näringsliv, organisationer som Energikon-

tor Sydost och Miljöfordon Sverige. 

  

 

67 Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år (naturvardsverket.se) 
68 Nationella emissionsdatabasen (smhi.se) 
69 Konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp per person och år (naturvardsverket.se) 
70 Projektet utförs av SCB med finansiering från Region Skåne, Region Västra Götaland, Tillväxt-

verket och Naturvårdsverket. Projektet ska redovisa statistik för samtliga regioner/län under hösten 

2022. 

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person
https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/
https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/konsumtion/vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person
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Öka konsumtionen av certifierade ekologiska livsmedel 

Delmålets fullständiga formulering:  

Andelen certifierade ekologiska livsmedel ska utgöra 60 procent av den offentliga kon-

sumtionen av livsmedel. 

Läget år 2020 

Länets åtta kommuner köpte 2020 in mellan 22 och 52 procent ekologiska inköp. Tre 

kommuner, Växjö, Markaryd och Ljungby, har ökat sina ekologiska inköp jämfört med 

förra året, se bild.71 

 

Bild 26. Ekologiska inköp i länet ligger på 51 procent för 2020. Trenden i länet är negativ men 

kommuner som Växjö, Markaryd och Ljungby har ökat ekologiskt inköp senaste året.  

Bakgrund och motivering till målet 

Målet landade efter förankring med målgruppen på samma nivå som det nationella målet, 

60 procent. Kronobergs livsmedelsstrategi fokuserar på närproducerade livsmedel och de 

offentliga köken. Livsmedelsstrategin saknar dock fokus på ekologiska livsmedel, vilket 

motiverar ett regionalt miljömål. Närodlade livsmedel definieras på olika sätt av olika ak-

törer vilket försvårar målframtagning och uppföljning och har därför inte inkluderats. 

Uppföljning  

Data hämtas från sammanställning som görs årligen av Ekomatscentrum.72 Kolada, Mål 

12: Ekologiska livsmedel, andel i procent. Indikator-Id: U07514 och U60494.73 

Aktörer som kan bidra till delmålet 

Länsstyrelsen, andra statliga myndigheter i länet, kommuner, Region Kronoberg. 

  

 

71 Marknadsrapport-Ekomatcentrum-2021 (ekomatcentrum.se) 
72 Samma som ovanstående.  
73 https://www.kolada.se/ 
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Mer information 
Generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen samt etappmålen finns samman-

ställda i en egen bilaga.  

Länk: Agenda 2030: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/ 

 

Länk: Sveriges miljömål: https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ 

 

Länk: Årlig uppföljning av etappmålen på sverigesmiljömål.se 

Länk: Fördjupad utvärdering av Sveriges miljömål 

 

- En färdplan för ett resurseffektivt Europa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la-

gar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/en-fardplan-for-ett-resurseffektivt-

europa_GZ06FPM26 

 

-EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-

i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/ 

 

◦Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi - https://www.regeringen.se/informat-

ionsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/ 

 

 

-Regeringens strategi för cirkulär ekonomi: https://www.regeringen.se/4a3baa/contentas-

sets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/200814_ce_webb.pdf 

 

- Regeringens handlingsplan för Agenda 2030: https://www.regeringen.se/49e20a/con-

tentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf 

 

 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/en-fardplan-for-ett-resurseffektivt-europa_GZ06FPM26
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/en-fardplan-for-ett-resurseffektivt-europa_GZ06FPM26
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/fakta-pm-om-eu-forslag/en-fardplan-for-ett-resurseffektivt-europa_GZ06FPM26
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Cirkular-ekonomi/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/
https://www.regeringen.se/4a3baa/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/200814_ce_webb.pdf
https://www.regeringen.se/4a3baa/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/200814_ce_webb.pdf
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplan-agenda-2030.pdf
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Bilaga 1 - Kronobergs miljömål 

  

 
 

 

Temaområden Kronobergs miljömål Delmål 

Livsmiljö God luftkvalitet Minska utsläppen av kväveoxider 

  
Andelen miljögodkända värmepannor ökar 

  
Kvävedioxidhalterna minskar i tätort 

 
Giftfria kretslopp Minskade tungmetallhalter i slam 

  
Minskad kvicksilverhalt i abborrar 

  
Fler förorenade områden efterbehandlas 

  
Minska källorna till spridning av mikroplast 

  
Minska antibiotikaanvändningen 

 
Hållbar samhällsplanering Aktuella grönstrukturplaner i alla kommuner  

  
Aktuella VA-planer i alla kommuner 

  
Öka förutsättningarna för kommunalt kulturmil-

jöarbete 

  
Öka andelen återanvänt och återvunnet 

material vid byggnationer och minska rivnings-

avfallet 

  
Minska utsläppen av orenat avloppsvatten 

Klimat och energi Fossilbränslefritt län Minska utsläppen av fossila bränslen  

  
Fasa ut fossila bränslen till 2040  

 
Plusenergilän Effektivare energianvändning 

  
Öka eller behåll elproduktionen från förnybara 

källor 

 

  
Öka produktionen av förnybara drivmedel 

 

 
Infångning av koldioxid  Fånga in koldioxid 
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Temaområden  Kronobergs miljömål Delmål 

Konsumtion Hållbar konsumtion Minska konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp 

  

Öka konsumtionen av certifierade ekologiska 

livsmedel 

Landskap Livgivande vatten med god 

vattenkvalitet  

Minskat svavelnedfall samt kalkning med mera 

gör att mörtens reproduktion är god 

  Fler restaurerade värdefulla vattensträckor  

  Behålla malpopulationen 

  Utter i hela länet 

  Flodkräftan finns kvar 

  Livskraftiga bestånd av tjockskalig målarmussla   

 Hållbart jordbrukslandskap Behålla jordbruksmarken 

  Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark  

  Öka totalarealen av slåtterängar 

  Behålla arealen skogsbete 

  Bevara ängsfruktodlingarna 

  Bevara lokala fruktsorter 

  Öka andelen blommande träd och buskar  

  Behålla de grova träden 

 Öka landskapets vattenhål-

lande förmåga  

Öka arealen våtmarker  

 Hållbart skogslandskap Markvattnets buffrande förmåga ökar 

  
Återföra näringsämnen till skogsmarken  

  Kvävenedfallet minskar 

  Öka andelen löv i skogen  
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Bilaga 2 - Miljömålens sammanhang 
Tema Regionalt mil-

jömål  
Samman-
hang 

Länkar 

Landskap Livgivande vat-
ten med god 
vattenkvalitet. 

Agenda 2030 Globala mål - 15 och 15.1, 15.5 och 15.8 

  EU-nivå Vattendirektivet (2000/60/EG) 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 
- Bara naturlig försurning. 
- Levande sjöar och vattendrag. 
- Ett rikt växt och djurliv. 
Vattenförvaltningens förvaltningsplaner. 

  Regional nivå - Vattenförvaltningens åtgärdsprogram. 
- Vägen framåt – Åtgärdsprogram för miljömålen.  

Berörda åtgärder: LI9, LA8 och LA9 
    

 Hållbart jord-
brukslandskap 

Agenda 2030 Globala mål – 2 och 2.4, 12.2 och 15.5 

  EU-nivå - Art- och habitatdirektivet. 
- Fågeldirektivet 
- Vatten- och havsdirektivet. 
- EUs jordbruksfond för landsbygdsutveckling. 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 
- Ett rikt odlingslandskap. 
- Ett rikt växt och djurliv. 
- Nationell handlingsplan för landsbygdsprogrammet. 

  Regional nivå - Handlingsplan för landsbygdsprogrammet. 
- Handlingsplan för grön infrastruktur. 
- Vägen framåt - åtgärdsprogram för miljömålen. Åtgär-

der: LA10 och LI7. 

    

 Öka landskapets 
vattenhållande 
förmåga 

Agenda 2030 Globala mål – 13 och 6.6, 13.1, 13.2 och 15.1 

  EU-nivå - EUs gröna giv. 
- Strategi för klimatanpassning. 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 
- Myllrande våtmarker. 
- Levande skogar. 
- Ett rikt odlingslandskap. 
- Ett rikt växt- och djurliv. 
- Strategi för klimatanpassning. 

  Regional nivå - Regional handlingsplan för klimatanpassning. 
- Planeringsunderlag för restaurering och anläggning av 

våtmarker i odlingslandskapet. 
- Landsbygdsprogrammet i Kronobergs län. 
- Vägen framåt - Åtgärdsprogram för miljömålen.  

Berörd åtgärd: LA4. 

    

 Hållbart skogs-
landskap 

Agenda 2030 Globala mål - 15 och 12.2 och 15.1 

  EU-nivå - Art och habitatdirektivet 
- Fågeldirektivet 
- Förnybartdirektivet (REDIII) 
- Markanvändningsdirektivet (LULUCF) 
- EU:s skogsstrategi 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-15-ekosystem-och-biologisk-mangfald/
http://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/eus-vattendirektiv.html
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/forvaltningsplan.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/atgardsprogram.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/lagstiftning-direktiv-och-forordningar/art--och-habitatdirektivet.html
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturvard/skydd-av-arter/fageldirektivet/
https://www.havochvatten.se/planering-forvaltning-och-samverkan/havsmiljoforvaltning/havsmiljodirektivet.html
https://ec.europa.eu/regional_policy/sv/policy/what/glossary/e/european-agricultural-fund-for-rural-development
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://jordbruksverket.se/stod/programmen-som-finansierar-stoden/landsbygdsprogrammet
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/landsbygdsprogram.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_sv
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationell-strategi-for-klimatanpassning/
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.1dfa69ad1630328ad7c384b6/1526068397170/Regional%20handlingsplan%20f%C3%B6r%20klimatanpassning%20i%20Kronobergs%20l%C3%A4n.pdf
https://docplayer.se/113594104-Av-vatmarker-i-odlingslandskapet-i-kronobergs-lan-planeringsunderlag-for-restaurering-och-anlaggning-av-vatmarker-i-kronobergs-lan-sid-1.html
https://docplayer.se/113594104-Av-vatmarker-i-odlingslandskapet-i-kronobergs-lan-planeringsunderlag-for-restaurering-och-anlaggning-av-vatmarker-i-kronobergs-lan-sid-1.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/natur-och-landsbygd/stod-for-landsbygdsutveckling/landsbygdsprogram.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/lagstiftning-direktiv-och-forordningar/art--och-habitatdirektivet.html
https://www.artdatabanken.se/arter-och-natur/naturvard/skydd-av-arter/fageldirektivet/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32018L2001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0841
https://environment.ec.europa.eu/strategy/forest-strategy_sv
https://www.sverigesmiljomal.se/
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Tema Regionalt mil-
jömål  

Samman-
hang 

Länkar 

- Begränsad klimatpåverkan. 
- Frisk luft. 
- Bara naturlig försurning. 
- Ingen övergödning. 
- Levande skogar. 
- Ett rikt växt- och djurliv. 
-  Strategi för Sveriges nationella skogsprogram. 

  Regional nivå - Regional skogsstrategi för Småland. 
- Handlingsplan för grön infrastruktur. 
- Vägen framåt - Åtgärdsprogram för miljömålen.  

Berörda åtgärder: KE2, KE3, KE4, KE8, KE10 och KE11. 

    

Livsmiljö God luftkvalitet Agenda 2030 Globala mål - 3, 3.9, 11, 2 och 11.6 

  EU-nivå - Europaparlamentets och Rådets direktiv 2008/50/EG om 
luftkvalitet och renare luft. 

- Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/107/EG 
om arsenik, kadmium, osv. 

- EU:s direktiv för att minska nationella utsläpp av vissa 
luftföroreningar (2016/2284/EU). 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 
- Frisk luft 
- Bara naturlig försurning.  
- Naturlig övergödning. 
- Nationellt luftvårdsprogram i Sverige. 

  Regional nivå - Vägen framåt - åtgärdsprogram för miljömålen. 
 Berörda åtgärder: KE8, KE9, LI4 och LI4. 

    

 Giftfria krets-
lopp 

Agenda 2030 Globala mål – 12, 2.1, 3.9, 6.1, 6.3, 6.6, 8.4 och 12.4 

   EU-nivå - EU:s sjunde miljöhandlingsprogram mål 3: Skydd mot 
miljöbelastningar och risker för hälsa och välbefinnande. 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 
- Giftfri miljö 
-Giftfria och Resurseffektiva Kretslopp - Vägledning för 

ökad och säker materialåtervinning. 
-Strategi för Sveriges samarbete med FN:s miljöprogram.  

  Regional nivå - Vägen framåt – regionalt åtgärdsprogram för miljömå-
len. Berörda åtgärder: LI1 och LI2. 

    

 Hållbar sam-
hällsplanering 

Agenda 2030 Globala mål – 11, 6.1, 6.3, 6.4, 11.4, 12.2, 13.2 och 15.9 

  EU-nivå - EU:s sjunde miljöhandlingsprogram mål 3: Skydda union-
ens medborgare mot miljöbelastningar och risker för 
hälsa och välbefinnande. 

- Strategi för att skydda Europas vattenresurser. 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 
- Begränsad klimatpåverkan 
- Giftfri miljö 
- Ingen övergödning 
- Levande sjöar och vattendrag,  
- Grundvatten av god kvalitet 
- Levande sjöar och vattendrag 
- God bebyggd miljö  
- Ett rikt växt- och djurliv. 
- Vattenförvaltningens förvaltningsplaner. 

  Regional nivå - Vattenförvaltningens åtgärdsprogram. 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/ett-nationellt-skogsprogram-for-sverige/
https://skogtrasmaland.se/wp-content/uploads/2020/11/smalands-skogsstrategi.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/planering-och-byggande/gron-infrastruktur/regional-handlingsplan.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0050
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32004L0107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:32004L0107
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/internationellt-arbete-med-luft/eus-direktiv-for-utslapp-av-luftfororeningar
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/internationellt-arbete-med-luft/eus-direktiv-for-utslapp-av-luftfororeningar
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/luft/internationellt-arbete-med-luft/nationellt-luftvardsprogram
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/sv.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/sv.pdf
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/strategi-for-sveriges-samarbete-med-fns-miljoprogram-unep-perioden-20202023/
https://www.regeringen.se/rapporter/2019/12/strategi-for-sveriges-samarbete-med-fns-miljoprogram-unep-perioden-20202023/
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/sv.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/sv.pdf
https://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/sv.pdf
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/74/skydd-och-forvaltning-av-vattenresurser
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/forvaltningsplan.html
https://www.vattenmyndigheterna.se/atgarder/distriktens-atgardsprogram.html
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Tema Regionalt mil-
jömål  

Samman-
hang 

Länkar 

- Kulturmiljöstrategi för Kronobergs län. 
- Vägen framåt – Åtgärdsprogram för miljömålen. Berörda 

åtgärder: KO2, LO1, LO2, LI6, LI7, LI8, LI9, LA1 och LA4. 

    

Klimat och 
energi 

Fossilbränsle-
fritt län 

Agenda 2030 Globala mål – 13, 8.4, 11.2, 11.3, 11.6, 12.2, 12.6, 12,7, 
12.C, 13.2 och 13.3 

  EU-nivå - År 2050 ska EU vara klimatneutralt.  
- 2030 ska EU minskat klimatutsläppen med minst 55 % 

jämfört med 1990. 
- EU:s gröna giv. 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 
- Begränsad klimatpåverkan. 
- Senast 2045 ska Sverige ha nettonollutsläpp, varav minst 

85 % av reduktionen av utsläpp ska ske i Sverige. 
- Utsläpp av växthusgaser till år 2030 minskning med 63 % 

jmf 1990. 
- Nationell strategi för elektrifiering. 
- Fossilfritt Sveriges färdplaner. 

  Regional nivå - Vägen framåt – Åtgärdsprogram för miljömålen. Berörda 
åtgärder: ÖG2, ÖG3, KE2, KE3, KE4, KE7, KE8 och KE9. 

    

 Plusenergilän Agenda 2030 Globala mål – 7, 7.2, 7.A, 13.3, 13.2 och 13.A 

  EU-nivå - 2030 ska EU minskat klimatutsläppen med minst 55 % 
jämfört med 1990. 
- EU:s gröna giv. 

  Nationell nivå - Elproduktionen ska år 2040 vara 100 % förnybar. 
- Utsläpp av växthusgaser till år 2030, minskning med 63 

% jämfört med 1990. 
- Nationell strategi för elektrifiering. 
- Fossilfritt Sveriges färdplaner fossilfri konkurrenskraft. 

  Regional nivå - Vägen framåt – åtgärdsprogram för miljömålen. Berörda 
åtgärder: ÖG2, G3, KE1 och KE4. 

    

 Infångning av 
koldioxid 

Agenda 2030 Globala mål – 13, 13.2 och 13.A 

  EU-nivå - År 2050 ska EU-klimatneutralt.  
- 2030 ska EU minskat klimatutsläppen med minst 55 % 

jämfört med 1990. 
- EU-direktivet för kolinlagring (2009/31/EC). 

  Nationell nivå Sveriges miljömål 
- Begränsad klimatpåverkan. 
- Driftstöd för infångning, avskiljning och lagring av koldi-

oxid från förnybara källor. 

  Regional nivå Ingen berörd åtgärd i nuvarande åtgärdsprogram. 

    

Konsum-
tion 

Hållbar kon-
sumtion 

Agenda 2030 Globala mål – 12, 2.3, 2.4, 3.9, 8.4, 12.1, 12,7, 12.A, 13.2, 
13.B, 14 och 15 

  EU-nivå - EUs färdplan för ett resurseffektivt Europa. 
- EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi. 

  Nationell nivå Sveriges miljömål  
- Giftfri miljö. 
- Ett rikt odlingslandskap  
- Regeringens strategi för cirkulär ekonomi. 
- Regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi. 

  Regional nivå - Vägen framåt – Åtgärdsprogram för miljömålen. Berörda 
åtgärder: KE10, KE12, KO1, KO2, KO3, KO4 och LA6. 

https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/samhalle/kulturmiljo/kulturmiljostrategi.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210621IPR06627/klimatneutralt-eu-senast-2050-europaparlamentet-godkanner-eu-s-nya-klimatlag
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/climate-strategies-targets_en
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/02/nationell-strategi-for-elektrifiering--en-trygg-konkurrenskraftig-och-hallbar-elforsorjning-for-en-historisk-klimatomstallning/
https://fossilfrittsverige.se/fardplaner/
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.europaportalen.se/tema/klimatforhandlingarna
https://www.europaportalen.se/tema/klimatforhandlingarna
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/energi/mal-och-visioner-for-energi/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/sveriges-klimatarbete/sveriges-klimatmal-och-klimatpolitiska-ramverk/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2022/02/nationell-strategi-for-elektrifiering--en-trygg-konkurrenskraftig-och-hallbar-elforsorjning-for-en-historisk-klimatomstallning/
https://fossilfrittsverige.se/fardplaner/
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20210621IPR06627/klimatneutralt-eu-senast-2050-europaparlamentet-godkanner-eu-s-nya-klimatlag
https://www.europaportalen.se/tema/klimatforhandlingarna
https://www.europaportalen.se/tema/klimatforhandlingarna
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0800&from=ES
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/ccs/statligt-stod-for-bio-ccs/
https://www.energimyndigheten.se/klimat--miljo/ccs/statligt-stod-for-bio-ccs/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex%3A52011DC0571
https://www.regeringen.se/faktapromemoria/2020/04/201920fpm-28/
https://www.sverigesmiljomal.se/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2020/07/cirkular-ekonomi---strategi-for-omstallningen-i-sverige/
https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2021/01/cirkular-ekonomi---handlingsplan-for-omstallning-av-sverige/
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
https://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/tjanster/publikationer/vagen-framat---atgardsprogram-for-miljomalen-i-kronobergs-lan-2019-2025.html
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