Slutliga mål
Tema-område: Landskap
Mål: Livgivande vatten med god vattenkvalitet
Delmål till 2030:
1. Av länets sjöar som kalkas för sin egen skull (s.k. målsjöar), ska mörten kunna fortplanta sig:
– i minst 90 procent av antalet sjöar,
– i så många sjöar att deras sammanlagda sjöyta motsvarar minst 98 procent av den totala ytan målsjöar."
2. Minst 50 procent av de nationellt värdefulla vattendragssträckorna i Kronobergs län ska vara restaurerade med avseende på
naturmiljön.
3. Populationen av mal bibehålls så att den minst motsvarar 2010 års nivå.
4. Utterstammen ska vara livskraftig i länets vattensystem. Jämfört med förekomsten 2014 ska populationen inte ha minskat.
5. Flodkräftan ska finnas i de vatten som 2005 hade kända bestånd. Återintroduktion av flodkräftor ska ske i de vatten där detta är
möjligt.
6. De bestånd av Tjockskalig målarmussla som var kända 2006 ska finnas i livskraftiga bestånd. Bestånden ska inte minska
avseende totalt antal förekomster eller totalt antal individer.
Mål: Hållbart jordbrukslandskap
Delmål till 2030:
1. Länets åker-, ängs- och betesmarksareal ska omfatta minst 67 000 ha.
2. Den omställda ekologiskt odlade (certifierade) jordbruksmarken utgör minst 30 procent av länets jordbruksmark.
3. Länets totala slåtterängsareal ska omfatta minst 300 ha.
4. Länets skogsbetesareal uppgår till minst 100 ha.
5. Länets skötta ängsfruktodlingar omfattar minst 4500 beskurna träd.
6. De lokala fruktsorterna i Urshultsområdet bevaras. Dessutom ska aktiviteter för att öka kunskapen om sorterna prioriteras och
spridning genom ympning främjas.
7. Andelen blommande träd och buskar i länets gräsmarker ökar jämfört med tidigare perioder.

8. Antalet identifierade skyddsvärda träd per inventeringsområde minskar inte under perioden 2021–2050.
Mål: Öka landskapets vattenhållande förmåga
Delmål till 2030:
1. I Kronobergs län ska minst 800 ha våtmarker och småvatten anläggas eller återställas, räknat från år 2020.
Mål: Hållbart skogslandskap
Delmål till 2030:
1. Den buffrande förmågan i markvattnet i skogen ökar till positiv vid länets samtliga fyra mätplatser.
2. Vid de avverkningar där grot har tagits bort, återförs aska efter avverkning.
3. Det atmosfäriska nedfallet av oorganiskt kväve till barrskog överstiger inte i någon del av länet den kritiska belastningsgränsen
som har satts för barrskog i Sverige, 5 kg per ha och år.
4. Andelen lövträdsdominerad skog ökar i Kronobergs län.

Tema-område: Livsmiljö
Mål: God luftkvalitet
Delmål till 2030:
1. Utsläppen av kväveoxider ska ligga under 1500 ton/år.
2. Minst 95 % av den småskaliga eldningen av biobränslen i länet, ska ske i miljögodkända pannor (t.ex. pelletspannor eller
vedpannor med ackumulatortank), räknat på antalet pannor.
3. Den uppmätta halten av kvävedioxid överstiger inte 10 µg/m3 luft räknat som ett årsmedelvärde någonstans i länets gaturum.
Mål: Giftfria kretslopp
Delmål till 2030:
1. Slam från kommunala reningsverk i länet ska ha halter av bioackumulerande tungmetaller som ligger på minst 50 % under
gällande gränsvärden. Detta gäller för bly (Pb), kadmium (Cd) och kvicksilver (Hg). Öka slammets värde som växtnäring och
jordförbättringsmedel.
2. Halten av kvicksilver i abborre ska ligga på en betryggande marginal (50 %) under gällande gränsvärden för konsumtionsfisk.

3. 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
miljön åtgärdats (riskklass 1 och 2).
4. Hindra uppkomst och spridning av mikroplast redan vid källan.
5. Minska förskrivningen av antibiotika till under 250 recept per 1000 invånare.
Mål: Hållbar samhällsplanering
Delmål till 2030:
1. Det finns en politiskt beslutad aktuell grönstrukturplan i länets alla kommuner.
2. Alla kommuner ska ha en aktuell VA-plan, som är väl förankrad, för god vattenkvalitet
3. Förbättrade förutsättningar för kommunalt kulturmiljöarbete så att kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
4. 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.
5. Alla enskilda avlopp i Kronobergs län ska ha fungerande och godkänd reningsteknik.

Tema-område: Klimat och energi
Mål: Fossilbränslefritt län
Delmål till 2030 eller senare:
1. Utsläppen från fossila bränslen har minskat med 80 %
2. Användningen av fossila bränslen inom Kronobergs län har upphört 2040.
Mål: Plusenergilän
Detta innebär att är länets energianvändning 2050 är lägre än 2019 och att 2050 överstiger elproduktionen i Kronobergs län den
totala elanvändningen i länet på årsbasis.
Delmål till 2030 eller senare:
Senast 2050 ska elproduktionen per energislag minst utgöra följande:
1. Vindkraft 2,3 TWh

2. Solenergi 0,3 TWh
3. Vattenkraft 0,3 TWh
4. El från kraftvärmeverk 0,3 TWh
5. År 2050 är produktionen av förnybara drivmedel i länet minst 0,6 TWh.
Mål: Infångning av koldioxid
Delmål till 2030:
Minst 180 000 ton koldioxid ska fångas in per år.

Tema-område: Konsumtion
Mål: Hållbar konsumtion
Delmål till 2030:
1. Växthusgasutsläppen från konsumtion i Kronobergs län är högst 4 ton koldioxidekvivalenter per person och år.
2. Andelen certifierade ekologiska livsmedel ska utgöra 60 % av den offentliga konsumtionen av livsmedel.

