Nu är det dags!
50 åtgärder för Miljömålen i Östergötland

Östergötlands miljö
– till gagn för alla

Foto: Göran Billeson

”Det är både stora
och små åtgärder, och
vi är många som delar
ansvaret för att få
dem till stånd”

Rapport ISBN nummer: 978-91-7488-350-3
Titel: 50 åtgärder för miljön i Östergötland
Utgiven av Länsstyrelsen Östergötland, 2014
Projektledare Sara Jonsson van der Heijden
Författare Sara Jonsson van der Heijden, Sara Nilsson,
Jenny Lindqvist, Linda Malmén. Medarbetare på
Länsstyrelsen har bidragit med faktaunderlag.
Foto (om inget annat anges) Länsstyrelsen Östergötland

Östergötland är ett län med en varierad omgivning, till glädje och till
nytta för alla oss som bor här. Landskapet har formats av
naturens egna krafter, men också i hög utsträckning av människans
aktiviteter, som brukandet av jord och skog samt byggandet av
bostäder och infrastruktur.
Vår medvetenhet om betydelsen av att ta miljöhänsyn i alla
verksamheter, men också hur vi som individer påverkar miljön, har
ökat genom åren. Det är av största vikt att värna den goda miljön för
våra framtida livsvillkor. Därför har Sverige antagit 16 olika miljömål,
som vi alla har ett gemensamt ansvar att leva upp till. Vi har ännu
inte nått dessa mål och därför behöver vi fortsätta med vårt
förbättringsarbete inom en rad områden och i en ökad takt.
I Östergötland finns det många goda exempel och initiativ från
företag, organisationer, kommuner och privatpersoner i syfte att förbättra vår miljö. Resultaten är inom många områden imponerande
med förbättringar vi inte kunnat förutse när miljölagstiftningen
infördes 1969. Vissa miljöproblem är komplicerade att åtgärda och
enkla lösningar är svåra att finna. Ett exempel på detta är övergödningen av Östersjön. Här krävs det samarbete över olika gränser,
men också forskning för att hitta de bästa lösningarna.
Nationella styrmedel som lagar, föreskrifter, skatter och bidrag
sätter villkoren, och spelar en stor roll för hur stora avtryck vårt
leverne sätter i miljön. Samtidigt finns det sådana val och åtgärder,
som vi i Östergötland själva har stor möjlighet att genomföra. Den
här skriften sammanfattar de åtgärder för miljön i länet, som många
anser vara de viktigaste att arbeta med just nu. Det är både stora och
små åtgärder, och vi är många som delar ansvaret för att få dem till
stånd. Allt ryms inte inom ett åtgärdsprogram, men vi vill att det
som beskrivs här ska kunna tjäna som goda exempel och inspiration
att göra än mer.
Det är fantastiskt vilket engagemang det finns i länet och jag vill
passa på att tacka alla som varit delaktiga i den breda process som
ligger bakom detta åtgärdsprogram. Jag ser fram emot att tillsammans
med er arbeta för att de föreslagna åtgärderna genomförs!

Foto framsida Sara Jonsson van der Heijden, Adelsnäs
Foto baksida Länsstyrelsen Östergötland, Vattenklöver
Miljökvalitetsmålikoner Tobias Flygar
Grafisk produktion och formgivning Dedicate och
Maria Åslund, Länsstyrelsen Östergötland
Tryck Taberg Media Group

341804

2

Elisabeth Nilsson
Landshövding i Östergötland

Innehållsförteckning
Förord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Viktiga steg på vägen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Indelning och syfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Nationella miljökvalitetsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Tema Kust och vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Åtgärder Kust och vatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Tema Växter och djur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Åtgärder Växter och djur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tema Skog och odling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Åtgärder Skog och odling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Tema Människan i miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Åtgärder Människan i miljön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Uppföljning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Samverkansprocess Åtgärdsprogram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Deltagarlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3

Viktiga steg på vägen…
Sveriges miljömål
GENERATIONSMÅLET
”Det övergripande målet för miljöpolitiken
är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.
MILJÖKVALITETSMÅL
Miljökvalitetsmålen (även kallade miljömålen)
beskriver den kvalitet riksdagen vill att miljön
ska ha år 2020. Det ﬁnns 16 miljökvalitetsmål inom olika områden, som presenteras
närmare på sidan 6-7 i denna rapport.
ETAPPMÅL
För att underlätta möjligheterna att nå
generationsmålet och miljökvalitetsmålen
fastställer regeringen etappmål inom prioriterade områden. Etappmålen ska tydliggöra
de samhällsförändringar som behövs för
att miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås.
Läs mer om dessa mål och preciseringar på
www.miljomal.se

Sexton nationella och övergripande miljökvalitetsmål beskriver det
miljötillstånd som bedöms utgöra en god miljö och det är dit det
svenska miljöarbetet ska nå. Generationsmålet löper som en röd tråd
genom alla miljökvalitetsmål och innebär att vi ska lämna över en
god miljö till våra barn utan att skapa miljö- eller hälsoproblem här
eller utomlands. Dessutom finns etappmål inom särskilt prioriterade
områden, som anger vad som behöver hända i samhället för att
miljökvalitetsmålen och generationsmålet ska kunna nås.
Miljökvalitetsmålen gäller naturligtvis också i Östergötland. Ett
omfattande miljöarbete sker redan i länet, men vi behöver göra mycket
mer för att bidra till måluppfyllelsen. Naturvårdsverkets årliga uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål år 2013 visade att 14 av 16
miljökvalitetsmål inte kommer att nås till år 2020 med dagens beslutade
styrmedel. Det gäller även för Östergötland. Därför föreslår
Länsstyrelsen, tillsammans med en lång rad olika aktörer, det här
åtgärdsprogrammet.
I åtgärdsprogrammet konkretiseras vad miljökvalitetsmålen innebär
för oss i länet och vilka områden som vi har möjlighet att påverka och
behöver prioritera. Åtgärderna som föreslås i programmet avser inte att
vara heltäckande utan ska komplettera andra åtgärder framtagna inom
mer specifika områden, som hotade arter och insatser inom
vattendirektivet. Våra regionala åtgärder kommer inte att räcka för att vi
ska nå miljökvalitetsmålen till år 2020. Nationella och internationella
styrmedel och beslut har stor påverkan på vår regionala miljö och
miljöarbetet i länet. För att nå målen krävs även att vi förändrar vårt
produktions- och konsumtionsmönster till att bli mer långsiktigt
hållbart.
Detta åtgärdsprogram är resultatet av en bred och givande
samverkansprocess i länet. Samverkan vid framtagande och
genomförande av åtgärder är en förutsättning för att nå bästa resultat.
Hjälps vi åt att genomföra åtgärder kan vi nå längre och göra det på ett
mer kostnadseffektivt sätt. Det är många kommuner, företag och
organisationer som har deltagit i diskussionsgrupper och enskilda
samtal, arbetat fram åtgärdsförslag och lämnat synpunkter på vilka
åtgärder som är viktigast att lyfta fram. Sammantaget utgör åtgärderna
viktiga steg på vägen för en bättre miljö i Östergötland. Vår förhoppning
är att de ska inspirera allt fler att delta i vårt gemensamma åtgärdsarbete
framöver!

Sara Jonsson van der Heijden
Miljömålssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland
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Indelning och syfte
Programperioden för åtgärdsprogrammet sträcker sig fram
till 2020. Programmet består av fyra teman: Kust och vatten,
Växter och djur, Skog och odling samt Människan i miljön.
Inom varje tema beskrivs miljötillståndet i länet för de olika
berörda miljömålen samt ges en redogörelse för några av de
främsta utmaningarna inom temat. Varje tema avslutas
med en lista på åtgärder kopplade till utmaningarna. Vid
varje åtgärd nämns förslag på aktörer, förväntad miljönytta
samt förslag till uppföljning av åtgärden.Till åtgärdsprogrammet hör en lista med aktörsåtaganden, som är en
separat bilaga. Listan uppdateras löpande och finns även
på länsstyrelsens hemsida:
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Syftet med åtgärdsprogrammet

Ambitionen är att åtgärdsprogrammet ska vara ett verktyg
för miljöarbetet i Östergötland. Åtgärdsprogrammet är
tänkt att ge aktörer i länet inspiration och stöd för prioriteringar av åtgärder till nytta för miljön och inom områden
där arbetet i vissa fall har varit eftersatt de senaste åren.
Syftet är att förbättra miljötillståndet samt att öka samverkan
inom miljöarbetet i länet. Under samverkansprocessen för
åtgärdsprogrammet har åtgärder prioriterats där den
regionala rådigheten är stor, där ett befintligt kunskapsunderlag finns, samt åtgärder som kan påbörjas inom de
närmaste åren. Läs mer i avsnittet Samverkansprocess
åtgärdsprogram.

KUST OCH VATTEN

VÄXTER OCH DJUR

Inom tema Kust och vatten föreslås 14 åtgärder.

Inom tema Växter och djur föreslås 10 åtgärder.

SKOG OCH ODLING

MÄNNISKAN I MILJÖN

Inom tema Skog och odling föreslås 14 åtgärder.

Inom tema Människan i miljön föreslås 16 åtgärder.
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De 16 nationella miljökvalitetsmålen
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BEGRÄNSAD
KLIMAT PÅVERKAN
Halten av växthusgaser i
atmosfären ska i enlighet
med FN:s ramkonvention för
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär
att människans påverkan på
klimatsystemet inte blir farlig.
Målet ska uppnås på ett
sådant sätt och i en sådan
takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och
andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige
har tillsammans med andra
länder ett ansvar för att det
globala målet kan uppnås.

FRISK LUFT
Luften ska vara så ren
att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden
inte skadas.

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

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

GRUNDVATTEN AV
GOD KVALITET
Grundvattnet ska ge en säker
och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god
livsmiljö för växter och djur
i sjöar och vattendrag.

HAV I BALANS
SAMT LEVANDE
KUST OCH SKÄRGÅRD
Västerhavet och Östersjön
ska ha en långsiktigt hållbar
produktionsförmåga och den
biologiska mångfalden ska
bevaras. Kust och skärgård
ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation
och annat nyttjande av hav,
kust och skärgård ska bedrivas
så att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla
områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar.

MYLLRANDE
VÅTMARKER
Våtmarkernas ekologiska och
vattenhushållande funktion
i landskapet ska bibehållas
och värdefulla våtmarker
bevaras för framtiden.

LEVANDE SKOGAR
Skogens och skogsmarken värde för biologisk
produktion ska skyddas
samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras samt
kulturmiljövärden och sociala
värden värnas.

SÄKER STRÅLMILJÖ*
Människors hälsa och
den biologiska mångfalden
ska skyddas mot skadliga
effekter av strålning.

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

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

ETT RIKT
ODLINGSLANDSKAP
Odlingslandskapets och
jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och
livsmedelsproduktion ska
skyddas samtidigt som den
biologiska mångfalden och
lulturmiljövärdena bevaras
och stärks.

STORSLAGEN
FJÄLL MILJÖ
Fjällen ska ha en hög grad av
ursprunglighet vad gäller
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i
fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så
att en hållbar utveckling
främjas. Särskilt värdefulla
områden ska skyddas mot
ingrepp och andra störningar.
Miljökvalitetsmålet är inte
aktuellt för Östergötland.

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

ETT RIKT VÄXTOCH DJURLIV
Den biologiska mångfalden
ska bevaras och nyttjas på ett
hållbart sätt, för nuvarande
och framtida generationer.
Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas.
Arter ska kunna fortleva i
långsiktigt livskraftiga bestånd
med tillräckligt genetisk
variation. Människor ska ha
tillgång till en god natur- och
kulturmiljö med rik biologisk
mångfald, som grund för hälsa,
livskvalitet och välfärd.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

SKYDDANDE
OZONSKIKT*
Ozonskiktet ska utvecklas så
att det långsiktigt ger skydd
mot skadlig UV-strålning.

* Miljömålet följs inte upp på regional nivå.
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Kust och vatten

Läs mer
Länsstyrelsens årliga bedömningar
av miljömålen, www.miljomal.se

Östergötland är rikt på sjöar, vattendrag och grundvatten.
De varierade vattenmiljöerna ger möjligheter till bland annat
ett unikt växt- och djurliv, dricksvatten och en underbar natur
för oss människor att vistas i. Dessutom ﬁnns här en skärgård
med tusentals kobbar och skär. Vattenmiljöerna skiljer sig åt,
delvis beroende på naturgivna förutsättningar men också
beroende på graden av mänsklig påverkan. I länets norra och
södra delar ﬁnns mycket skog och i de centrala delarna ﬁnns
ﬂera tätorter och stora jordbruksområden som sätter avtryck
på vattenkvaliteten. Ansvaret för vattenfrågor ligger på många
aktörer i samhället och Länsstyrelsen har en viktig roll som
samordnare för vattenmiljöarbetet i länet.

Läget i länet? Tema Vatten
Länsstyrelsen Östergötland, 2011
Oändligt mycket mer:
Om Östergötlands kustmiljö
Länsstyrelsen Östergötland, 2011
Upptäck Östergötlands Skärgård
Länsstyrelsen Östergötland 2014
Regional Vattenförsörjningsplan för Östergötland, Länsstyrelsen Östergötland 2014
Havs- och vattenmyndigheten,
www.havochvatten.se

Tillståndet i miljön
Mer än hälften av länets vattenmiljöer har inte tillräckligt bra kvalitet
för att nå upp till de mål som antagits inom Sverige och EU. Därför
behövs fler åtgärder för att förbättra miljötillståndet och öka samverkan mellan aktörer. Viktigt är att arbeta för att uppfylla målen
inom EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv. Åtgärderna i detta
åtgärdsprogram kompletterar de åtgärder som arbetas fram eller redan
drivs inom vattenförvaltningsarbetet.

Övergödning är det största problemet
Nationellt och internationellt arbete
VATTENDIREKTIVET
År 2000 antog EU ramdirektivet för vatten,
som infördes i svensk lagstiftning år 2004.
Vattenförvaltningens mål är att sjöar och
vattendrag ska uppnå ”god vattenstatus”
enligt miljökvalitetsnormer för ekologi och
kemi, samt god tillgång på grundvatten.
ÅTGÄRDSPROGRAM
FÖR VATTENDISTRIKTEN
För vatten som riskerar att inte uppnå god
status behöver åtgärder vidtas. År 2009
beslutades om åtgärdsprogram för vattendistrikten, med åtgärder som kommuner
och myndigheter behöver vidta. Läs mer
på www.vattenmyndigheterna.se
HAVSMILJÖDIREKTIVET
Enligt havsmiljödirektivet ska alla EU:s havsområden ha nått så kallad god miljöstatus
senast 2020. Direktivet infördes i svensk lagstiftning 2010 med havsmiljöförordningen.
Läs mer på www.havochvatten.se

Östergötlands största vattenrelaterade miljöproblem är övergödningen.
Övergödning uppstår på grund av stora utsläpp av näringsämnena
kväve och fosfor till vattenmiljön. Utsläppen kommer bland annat
från jordbruk, avloppsreningsverk, enskilda avlopp, industrier och
trafik. Under senare år har utsläppen från stora punktkällor, som
exempelvis reningsverk och industrier, minskat markant. Men ännu
syns inga tydliga förbättringar i miljötillståndet. Det beror på att det
finns stora mängder näringsämnen upplagrade i mark och bottensediment, som fortsätter att spridas till vattnet. Det är också svårt
att komma åt små läckage från mark och enskilda avlopp, och de
näringsämnen som tillförs via luften.

Fysisk påverkan ger ändrade livsmiljöer

En stor del av Östergötlands vattendrag är fysiskt påverkade. Naturliga
livsmiljöer för många djur försvinner när vattendrag rätas ut, eller
genom att dammar och kraftverk medför att strömmande partier
upphör. I nästan alla större vattendrag i länet finns vattenkraftverk
och regleringsmagasin. Tillsammans med dammar, kvarnlämningar
och vägtrummor hindrar de vandrande fisk att ta sig vidare upp i
vattendragen. Även ingrepp som dikning, rensning och muddring
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påverkar vattnets naturliga väg och hastighet. Det kan bidra till
övergödning eftersom vattnet strömmar snabbare så att näringsämnen inte hinner tas upp av växtligheten. Utdikningen av landskapet
har också inneburit att många våtmarker, som varit viktiga för
biologisk mångfald och näringsupptag, har försvunnit. Projekt för
restaurering har drivits i flera av länets mest värdefulla vattendrag.
Det innebär bland annat borttagande av vandringshinder som dammar
och felaktigt lagda vägtrummor. Samtidigt är det viktigt att belysa att
vattenkraftverk ger oss förnybar energi samt att människans
brukande av vattendragen efterlämnat värdefulla spår i form av
kultur- och fornlämningar.

Pågående satsning för mer kunskap om grundvattnet

Sonstorps bruk

Östersjösamarbete
BALTIC SEA ACTION PLAN
Baltic Sea action plan är en särskild
åtgärdsplan för Östersjön.
Läs mer på www.helcom.ﬁ/bsap
EU STRATEGY FOR THE BALTIC SEA
REGION
Östersjöstrategin samlar EU:s stöd och
resurser för Östersjöregionen. Läs mer på
www.balticsea-region-strategy.eu

Grundvatten används ofta som dricksvatten och är dessutom nödvändigt för många ekosystem. Därför är det viktigt att skydda
grundvattnet från föroreningar och att inte överutnyttja det. Det
pågår ett omfattande arbete i länet för att öka kunskapen om
grundvattnet. Ett exempel är Regional vattenförsörjningsplan för
Östergötland, som fastställs under 2014, där det främsta syftet är att
belysa hur dricksvattenförsörjningen på ett långsiktigt hållbart sätt
kan säkerställas med fokus på vattenresurserna. Planen ska även vara
ett planeringsunderlag för kommunerna och länsstyrelsen.
Överlag har Östergötland god kvalitet på grundvattnet, men
flera av länets grundvattenmagasin påverkas av mänskliga aktiviteter.
Många av länets invånare får sitt dricksvatten från enskilda brunnar.
I kustnära områden kan ett för stort uttag av grundvatten leda till att
grundvattennivån sänks och att saltvatten därmed tränger in i
brunnarna och gör vattnet bräckt. Brunnsborrning bör därför alltid
utföras av certifierad brunssborrare.

Miljögifter fortsatt hot mot vattenmiljön

Miljöövervakning
En viktig del av miljöarbetet är att studera
tillstånd och förändringar i miljön. Det
behövs mätningar över långa tidsperioder
för att avgöra om en förändring orsakas
av mänsklig påverkan eller är en naturlig
variation. Resultaten används för att följa
upp miljöarbetet, upptäcka nya hot mot
miljön och ge kunskap om var åtgärder
behövs. Den nationella miljöövervakningen
är uppdelad i 10 programområden, som
exempelvis Sötvatten och Luft. Läs mer
på www.lansstyrelsen.se/ostergotland.

10

Miljögifter är ämnen som kan skada både levande organismer och
människors hälsa när de sprids i naturen. Skadliga ämnen sprids bland
annat genom utsläpp från industrier, läckage från jord- och skogsbruk, dagvatten, vägar, deponier och förorenade områden. Även
spridning av läkemedelsrester och kemikalier via avloppsvattnet är
en viktig aspekt. De flesta ämnen hamnar förr eller senare i yt- eller
grundvattnet.
Halterna av flera miljögifter har till viss del minskat i Östergötlands
vattendrag. Det beror dels på att industrin och jordbruket har begränsat
kemikalieanvändningen, och dels på att utsläppen från industri- och
förbränningsanläggningar har minskat i takt med bättre reningsteknik.
Men fortfarande sprids stora mängder miljögifter till naturen och det
tillkommer ständigt nya ämnen.

Försurande utsläpp har minskat

Försurning innebär att ett överskott av bland annat svaveldioxid,
kväveoxid och ammoniak tillförs mark och vattendrag. Svaveldioxid
och kväveoxid bildas vid förbränning av fossila bränslen. De sprids
exempelvis genom avgaser från bilar och rökutsläpp från energianläggningar och industrier. I kraftigt försurade sjöar och vattendrag
kan känsliga djur och växter dö. I dagsläget kalkas det i drygt 80 sjöar
i Östergötland för att åtgärda försurningsproblem. För att helt stoppa
försurningen krävs att utsläppen minskar ännu mer. I Sverige kommer
merparten av det sura nedfallet från källor i andra länder och från
internationell sjöfart. Åtgärder i Europa har lett till kraftigt minskade
svavelutsläpp.

Bättre förutsättningar för bofasta i skärgården nödvändigt

Skärgården är ett känsligt landskap. Människors hänsyn är relativt
god men det finns behov av ökad information och tillsyn. Skärgårdsvärdar som reser runt i skärgården samt bra informationsmaterial är exempel på insatser för att förbättra kunskapen hos
allmänheten om skärgården och dess natur- och kulturmiljöer.
Östergötlands stränder är lågt exploaterade i jämförelse med
många andra svenska kustavsnitt, men trycket kan öka.
Människor som bor och arbetar i Östergötlands skärgård är en
förutsättning för att nå målet om en levande kust och skärgård.
Det behövs bland annat lantbruk som bevarar ett öppet landskap
och skötsel av viktiga kulturmiljöer. För fisket har nya regler inneburit svårigheter att genomföra generationsskifte inom fisket samt
sämre förutsättningar att sälja fisk från egna fastigheter. Möjlighet
till annat förvärvsarbete vid sidan av jordbruk och fiske kan bidra
till att öka antalet bofasta i skärgården. Kollektivtrafiken med båt
har utökats senaste åren vilket har inneburit bättre förutsättningar
för bofasta att fortsätta bo och verka i skärgården.

Utmaningar
Näringsläckage från jordbruksmark är en av de största källorna till
övergödning i länets vatten. Landsbygdsprogrammet finansierar bland
annat programmet Greppa Näringen som ger kostnadsfri rådgivning
till lantbrukare om lönsamma miljöåtgärder. Det är också viktigt
med riktade miljöersättningar för bland annat minskat fosfor- och
kväveläckage samt för återskapande av våtmarker. Effekten av de
olika stöden beror på fysiska förutsättningar och kan förbättras
genom studier, nya innovationer och fältförsök. En del i detta arbete
är att undersöka möjligheterna till återföring av forsfor ur sedimenten.
Det är även av stor vikt att se till hela avrinningsområdet och uppströmsarbetet för att kunna ta ett helhetsgrepp för förbättrad vatten-
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kvalitet. För mer omfattande åtgärder behövs ett ökat samarbete lantbrukare emellan, men också mellan lantbrukare och
myndigheter. Det finns goda exempel på informationskampanjer, bland annat mellan myndigheter och t.ex. Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).
I Östergötland finns många bristfälliga enskilda avlopp på landsbygden. Allt fler väljer också att bosätta sig permanent i
fritidshusområden som saknar fungerande VA-försörjning. Kommunernas fortsatta inventering av enskilda avlopp,
som i sin tur leder till åtgärdande av bristfälliga avloppsanläggningar, är mycket viktig. Behoven av förbättrad rening
från enskilda avlopp på landsbygden är fortsatt stora. Likaså spelar arbetet med översikts- och detaljplaner, där känsliga
områden pekas ut, en viktig roll.

Arbetet med att restaurera fysiskt påverkade vattenmiljöer har påbörjats, men mycket arbete återstår. Ytterligare åtgärder
krävs för att återställa och öka den biologiska mångfalden där det är möjligt. Det är viktigt att sträva efter att förbättra
hydrologin i länets rätade vattendrag och att den samlade miljöeffekten av vattenregleringar ses över. Här behövs även ett
ökat samarbete mellan aktörer inom miljö- och kulturmiljöfrågor.
För att trygga den framtida vattenförsörjningen behöver viktiga grundvattenmagasin och vattentäkter skyddas från
föroreningar. Idag saknas vattenskyddsområden vid många dricksvattentäkter. En effektivare process kan åstadkommas
genom ett ökat samarbete mellan kommuner och Länsstyrelsen där bland annat Regional vattenförsörjningsplan för
Östergötland är ett verktyg och en vägledning. Samtidigt behövs kunskap för att identifiera nya miljögifter, samt
förebyggande arbete för att hindra dessa från att nå grundvattnet. Stärkt tillsyn av miljöfarlig verksamhet i närheten av
vattenskyddsområden, samt att vattenförvaltningen integreras i kommunernas översiktsplanering, är viktigt. Likaså är det
viktigt att enskilda brunnsägare får information om att de ska provta dricksvattnet regelbundet för att säkerställa
vattenkvaliteten. För att undvika saltvatteninträngning i brunnar i kustnära områden kan råd och regler för storleken på
vattenuttaget, samt anvisningar för var brunnar får installeras, vara nödvändigt. Det finns också en risk att ett förändrat
klimat ger ökade vattenmängder som för med sig oönskade ämnen som påverkar såväl yt- som grundvatten. Regional
handlingsplan för klimatanpassning i Östergötland ger vägledning åt kommuner för att hantera frågor kopplade till
klimatanpassning.
För att minska spridning av kemikalier till vattnet i naturen behövs informationsinsatser kring användning av kemikalier
och alternativa produkter och tekniker. Målgrupper är såväl industri som jordbruk och allmänhet. Förorenade områden
är ytterligare en källa till spridning av miljögifter. I länet prioriteras saneringsåtgärder till förorenade områden där miljöeller hälsorisken är störst. För vattenmiljön gäller det främst förorenade områden med spridningsrisk till grund- och
ytvatten. Läs mer under tema Människan i miljön.
På grund av ökat uttag av biomassa har skogsbrukets andel av försurningen ökat. En möjlig motåtgärd kan vara ökad återföring av aska till skogsmark. Läs mer under tema Skog och odling.
En stor utmaning är hur man kan underlätta för människor att leva och verka i skärgården och på så sätt bevara värdefulla
natur- och kulturmiljöer. EU:s lantbruksstöd och landsbygdsprogram är av avgörande betydelse för företagens lönsamhet och för möjligheterna att ha djur. Åtgärder för att uppmuntra djurhållning genom exempelvis ökad rådgivning, och
enkla ersättningssystem för landskapsvård är också viktigt. Det behövs även goda kommunikationer som kollektivtrafik,
utvecklad infrastriktur för VA samt utökad tillgång till bredband.
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Motala ström
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Föreslagna åtgärder för Kust och vatten
Åtgärd

Föreslagen aktör

1

Verka för att lantbrukare ansluter sig till Greppa Näringen.

LRF
Lantbrukare
Konsulter
Länsstyrelsen

2

Utöva tillsyn av enskilda avlopp. Rådgivning om godkända avloppsanläggningar.

Kommuner
Miljösamverkan Östergötland

3

Föra dialog och samverka i gemensamma projekt längs sjöar, vattendrag och
havsvikar. Ta fram vägledning kring beﬁntliga bidrag för åtgärder med syfte att
förbättra vattenmiljöer.

Kommuner
LRF
Ideella organisationer
Vattenråd
Länsstyrelsen

4

Sprida goda exempel på lyckade projekt, exempelvis genom att utse årets
vattenmiljöprojekt.

Länsstyrelsen
Kommuner
Vattenråd

5

Påskynda fastställande och revidering av vattenskyddsområden för att säkra
den långsiktiga dricksvattentillgången i länet.

Kommuner
Länsstyrelsen
Miljösamverkan Östergötland

6

Utbilda kommunala politiker och tjänstemän om vattenfrågor i fysisk planering.
Det rör exempelvis vattenskyddsområden och åtgärder för att nå god status
enligt vattendirektivet.

Länsstyrelsen
Kommuner
Miljösamverkan Östergötland

7

Förbättra infrastruktur i skärgården för VA- och avfallshantering samt bredband.

Företag
Kommuner
Länsstyrelsen
Skärgårdsråd

8

Etablera och marknadsföra mottagningsstationer för toalettavfall från fritidsbåtar
i gästhamnar. Även marknadsföra sopstationer och mottagningsstationer för
miljöfarligt avfall.

Kommuner

9

Öka tillgängligheten av alkylatbensin på pump vid bensinstationer.

Bensinstationer
Kommuner

Marknadsföra skärgårdens natur- och kulturvärden genom guidningar,
vandringsleder, skyltar och elektronisk information. Sprida goda exempel
på lönsamma företag med skärgårdsanknytning. Insatser kan även gälla större
insjöar och vattendrag i länet.

Kommuner
Länsstyrelsen
Byalag
Skärgårdsråd

11

Undersöka och efterbehandla förorenade områden
som hindrar vattenförekomster att uppnå god status.

Länsstyrelsen
Kommuner

12

Öka tillsynen av avloppsledningsnät för att minska bräddning av orenat
avloppsvatten. Vidta säkerhetsåtgärder, larma och utöva egenkontroll för att
minska bräddningsriskerna. Införa ett mätetal på bräddning av orenat avloppsvatten.

Kommuner
Länsstyrelsen
Miljösamverkan Östergötland

13

Genomföra pilotprojekt för ny teknik för rening av läkemedelsrester i
avloppsreningsverk.

Kommuner
Länsstyrelsen

14

Genomföra dammsäkerhetsklassiﬁcering.

Kommuner
Länsstyrelsen
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Miljönytta

Uppföljning

Minskad övergödning, minskad påverkan från växtskyddsmedel
och minskade utsläpp av växthusgaser.

Antal nya anslutna lantbrukare.

Minskade utsläpp av näringsämnen. Minskade utsläpp av
miljögifter.

Antal kontroller och åtgärdade enskilda avlopp. Rådgivningsinsatser och antal hushåll som nåtts av information.

Förbättrad vattenkvalitet och biologiska värden i vattenmiljöer.
Minskat läckage av näringsämnen och miljögifter.

Antal gemensamma projekt för främjande av vattenkvalitet
och biologisk mångfald. Framtagen vägledning.
Beviljade bidrag.

Fler lockas att starta vattenmiljöprojekt.
Minskat läckage av näringsämnen. Förbättrade förutsättningar
för arter knutna till vatten.

Årets vattenmiljöprojekt.

Fler inrättade vattenskyddsområden. Minskad
risk för förorening av värdefulla vattenförekomster.

Antal nya upprättade vatttenskyddsområden.

Helhetssyn och förbättrade förutsättningar
att nå god status för vatten.

Antal utbildningstillfällen och deltagare.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden genom bofasta i
skärgården. Minskade utsläpp av näringsämnen och miljögifter.
Mindre saltvatteninträngning i enskilda brunnar.

Etablerad infrastruktur för källsortering, mottagning av
farligt avfall samt avloppsvattenbehandling.

Minskat läckage av miljögifter och näringsämnen
till ytvatten.

Antal nya mottagningsstationer. Totalt antal mottagningsstationer för toalettavfall i gästhamnar.

Minskade utsläpp från tvåtaktsmotorer.

Antal bensinstationer med alkylatbensin på pump.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden. Förbättrad hänsyn till
natur- och kulturvärden.

Antal guidningar, informationstillfällen och
producerad information. Antal utskick av broschyr med ”goda
exempel”.

Minskat läckage av miljögifter till vatten och sediment.

Antal undersökta och åtgärdade förorenade områden vid
vattenförekomst.

Minskat läckage av miljögifter och näringsämnen
till ytvatten.

Antal tillsynsinsatser. Andel övervakade pumpstationer.

Minskat läckage av läkemedelsrester till vatten och sediment.

Etablerad reningsteknik.

Riskhantering och anpassning till ett förändrat klimat.

Antalet säkerhetsklassade dammar.
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Poppelglasvinge
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Växter och djur

Läs mer

Biologisk mångfald är variationen i landskap och ekosystem,
liksom i arter och gener. Hur Östergötlands ﬂora och fauna ser
ut beror på klimatet och geologiska förutsättningar, men även
på människans aktiviteter. Eftersom det ﬁnns mycket skog,
odlingslandskap och vatten i länet ﬁnns också många arter
kopplade till dessa naturtyper. Flera arter har stora delar av
sin svenska utbredning i vårt län.
Många växter och djur är beroende av att marken brukas på
ett visst sätt. För andra arters överlevnad är det istället en förutsättning att marken inte brukas alls. Biologisk mångfald är
starkt knuten till variationen av olika livsmiljöer i landskapet.
Variationen i landskapet är en förutsättning för de ekosystemtjänster naturen levererar, som exempelvis pollinering och renat
vatten.

Länsstyrelsens årliga bedömningar av
miljömålen, www.miljomal.se
Läget i länet? Tema biologisk mångfald
Länsstyrelsen Östergötland, 2014.

Tillståndet i miljön

Åtgärdsprogram för hotade arter
www.lansstyrelsen.se/ostergotland

Att arter dör ut är en naturlig och långsam process, men människans
verksamheter har över tid skapat en snabbare utrotningsvåg bland
jordens arter. Vissa arter är hotade eller har försvunnit globalt, medan
andra hotas inom vissa utbredningsområden. Den svenska rödlistan
visar vilka arter som i någon grad är hotade i Sverige. I Östergötland
finns nästan 1400 rödlistade arter. En utrotad art är borta för alltid
och därför är det viktigt att skapa förutsättningar för bevarande av
arter innan det är för sent.

Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se

Varför är det viktigt med
biologisk mångfald?
Människans brukande påverkar förutsättningarna för mångfalden
Biologisk mångfald handlar om mer än bara
artrikedom. I begreppet ryms också genetisk
mångfald (variation inom arter) liksom rikedomen av olika ekosystem, funktioner och
processer i naturen. Varje art utgör en bygg-

sten i det ekologiska nätverk som bygger
upp vår natur. Stor artrikedom medför en
större ekologisk stabilitet. Ekosystemet kan
anpassa sig bättre till förändrade förutsättningar om det ﬁnns många arter som delvis
kan ta över varandras ”roller” t.ex. vid kommande klimatförändringar eller utbrott av
skadegörare. Det ﬁnns även etiska skäl att
bevara den naturliga artrikedomen.

Biologisk mångfald skapas av både naturliga faktorer och av
människans brukande. Brukandet är nödvändigt för att kunna
producera det vi behöver, som mat, byggnadsmaterial och bränsle.
Trenden går dock mot ett mera ensidigt och intensivt brukande som
ger ökad avkastning av specifika grödor, men som gör att artrikedomen
i odlingslandskapet och skogen minskar. Samtidigt läggs jordbruk ner
i delar av länet vilket leder till att marker växer igen. Detta slår särskilt
mot arter som är beroende av ljus och av nektarbärande blommor.
Även i våtmarker påverkas den biologiska mångfalden av intensivt
jord- och skogsbruk. Dikesrensning och körskador kan dränera
markerna, och vattnet kan få en för hög tillförsel av näring och
organiskt material. En viktig naturtyp som håller på att försvinna är
breda skogsbryn med olika blommande träd och buskar. Skog och
jordbruksmark går ofta tätt inpå varandra istället för att ge en varierad
blom- och lövrik övergång. En stor del av ängsfloran återfinns numera
längs vägkanterna, som slås med maskin för att inte buska igen.
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Fragmentering försvårar arters överlevnad
Åtgärdsprogram för hotade arter
När de insatser som görs inte räcker till
kan länsstyrelserna ta fram åtgärdsprogram
för att skydda hotade arter och naturtyper.
Åtgärdsprogrammen innehåller insatser i de

När tätorter och infrastruktur breds ut i landskapet bildar de barriärer
som bidrar till fragmentering av populationer och livsmiljöer. Det
blir svårt för arter att flytta från ett område till ett annat, vilket är en
förutsättning för att kunna överleva på lång sikt och för bättre motståndskraft vid klimatförändringar.

områden som är mest värdefulla för arterna,
så kallade värdetrakter. Det är viktigt eftersom naturreservat och andra skyddade
områden bara omfattar en liten del av alla
marker, och ofta ligger isolerade från varandra. Många av arterna kan också ﬁnnas
i naturtyper som inte traditionellt skyddas
som reservat, så som exempelvis
nedlagda sandtag.

Viktigt arbete för naturen

I Östergötland har det skett ett framgångsrikt arbete för att kartlägga,
restaurera och sköta olika naturmiljöer. Några exempel är floraövervakning och inrättande av naturreservat. Flera kommuner arbetar
med naturvårdsprogram, vilket ger ökad kunskap om värdefulla
områden och sällsynta arter. Denna kunskap är av vikt för
naturvårdsarbetet, såväl som för den fysiska planeringen. Lantbrukare
kan få miljöersättningar för vård och utveckling av odlingslandskapet.
För flera viktiga naturmiljöer ligger länet i framkant när det gäller att
främja hållbart nyttjande. Det gäller bland annat det unika eklandskapet,
där det har gjorts stora satsningar i samarbete mellan markägare
och myndigheter för att restaurera igenväxta marker och återinföra
betesdjur. Även i arbetet med gamla träd och naturtyper som kalkkärr
har insatserna från markägare och myndigheter lett till positiv utveckling
för hotade arter.
Trots stora insatser med riktade åtgärder finns det arter där
utvecklingen går åt fel håll. Det beror bland annat på otillräcklig
miljöhänsyn i skogsbruket, avsaknad av död ved, brist på betesdjur,
otillräckliga resurser för naturvården samt ändrade förutsättningar
genom ett förändrat klimat.

Utmaningar

Fältgentiana
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För att säkerställa olika djur och växters livsmiljöer och överlevnad
behövs bland annat en grön infrastruktur. Det innebär gröna
korridorer i landskap och vattenmiljöer som arter behöver för att
kunna överleva och förflytta sig till nya områden. Förbättrad grön
infrastruktur i odlingslandskapet kan bland annat uppnås genom
bättre samordning mellan jord- och skogsbruk och den fysiska
planeringen. Markanvändare behöver involveras tidigt i planeringsprocessen av ny bebyggelse och i anspråkstagande av nya markområden. Det behövs insatser för en bättre övergång mellan åker och
skog, och för fler skogsbryn och spridningskorridorer. Se även tema
Skog och odling. Många vattenlevande arter hotas av exempelvis
vandringshinder. Det gäller att nå en sammanhållen vattenstruktur
för att främja spridningsvägar och hållbara livsmiljöer.
Samverkan kan också handla om specialåtgärder för särskilda
arter. Om exempelvis skötsel och hänsyn för hotade arter ytterligare
kan arbetas in i skogsbrukets generella hänsyn, kan stor nytta nås för
att säkerställa arters livsmiljöer.

Hänsynen till våtmarkerna måste förbättras genom ett ökat arbete med
återställande av utdikade skogsmarker och jordbruksmarker och återskapande av våtmarker. Samtidigt behövs information, stöd och tillsyn för
att skydda befintliga våtmarker.
För att de biologiska värdena i Östergötlands betesmarker och
eklandskapet ska kunna bevaras, behöver markerna hävdas genom bete
eller slåtter. Särskilt i skärgården är bristen på betesdjur mycket stor och
det är svårt att förhindra att marker växer igen. Det är viktigt med ett
aktivt lantbruk för att kunna förbättra tillgången till betesdjur i länet. Då
förbättras även förutsättningarna för bevarande av blomsterrikedom
och bryn i landskapet. Ett allt högre konkurrenstryck på den internationella
marknaden är en orsak till att lantbruk och djurhållning har blivit mindre
lönsamt och det är svårt att locka unga att bli lantbrukare. Läs mer i tema
Skog och odling.
Saffransticka

Det krävs ett fortsatt arbete med att bevara ängsmarker och värdefulla träd. En god skötsel av vägkanter, kraftledningsgator
och dikesrenar kan till viss del ersätta förlorade ängsmarker. Utmaningar ligger i att slå vid en tidpunkt så att växterna
hinner fröa av sig, att uppmärksamma risken med oönskad fröspridning och att inte använda redskap som sliter eller river av
vegetationen. Det är också viktigt att begränsa borttagandet av småbiotoper och förbättra informationen om deras
betydelse.
Det är också angeläget med åtgärder för att öka människors tillgång till, och kunskap om, naturen. Närbelägna och biologiskt rika naturområden behövs för östgötarnas vardagsaktiviteter och upplevelser. Tillgången till natur påverkas
bland annat av kommunernas planering och exploatering, samt skötsel av parker och andra stadsnära naturområden. Läs
mer i tema Människan i miljön.
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Föreslagna åtgärder för Växter och djur

20

Åtgärd

Föreslagen aktör

15

Inventera och registrera nyfunna nyckelbiotoper, värdetrakter och objekt med
höga naturvärden i skogen.

Skogsnäringen
Skogsstyrelsen

16

Röja och frihugga runt grova ekar. Säkerställa föryngring till de gamla ekarna.

Markägare
Länsstyrelsen
Kommuner

17

Förbättra hänsyn till naturvärden i översiktsplaner. Ta fram grönstrukturplaner
och naturvårdsprogram tidigt i planeringsprocessen.

Kommuner

18

Genomföra åtgärder för att bevara och stärka kommunernas ansvarsarter.

Kommuner

19

Förhindra igenväxning samt restaurera igenväxta sandmiljöer och rikkärr. Plantera
växter i sandmiljöer som gynnar nektarsökande och pollensamlande insekter.

Markägare
Kommuner
Länsstyrelsen

20

Verka för naturligare vattenregimer i reglerade vattendrag, genom att bland
annat se över vattendomar, anlägga faunapassager förbi vandringshinder, och
genomföra biotopförbättrande åtgärder som exempelvis förbättrade lekplatser
för ﬁsk.

Markägare
Kommuner
Länsstyrelsen
Fiskevårdsförening
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Ge rådgivning till berörda aktörer om våtmarkernas värden och ekosystemtjänster. Information om skötsel och körning för att förebygga skador kan ingå.

Kommuner
LRF
Ideella organisationer
Länsstyrelsen
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Sprida kunskap om möjligheterna att gynna växter och insekter
vid infrastruktur som vägrenar, banvallar och kraftledningsgator.

Kommuner
Traﬁkverket
Kraftbolag
Markägare
Länsstyrelsen
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Öka förutsättningarna för biologisk mångfald på parkmark och annan
offentligägd mark, exempelvis genom att öka mängden död ved och döda träd där
det är lämpligt, och gynna jätteträd och hålträd. Informera allmänheten om
naturvärden och åtgärder.

Kommuner
Bostadsföretag
Stift
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Inrätta och utveckla naturreservat, kulturreservat och områdesskydd för att
bevara och utveckla natur- och kulturvärden i olika landskapstyper.

Kommuner
Länsstyrelsen

Miljönytta

Uppföljning

Skogsbolag och myndigheter får ett gott underlag för naturvårdsåtgärder.

Antal nyckelbiotoper, värdetrakter och
objekt som ändrats/upptäckts.

Förbättrade förutsättningar för ekar och arter kopplade till ek.

Antal frihuggna grova ekar.

Förbättrade förutsättningar för naturvärden i
tätorter.

Framtagna grönstrukturplaner.

Förbättrade förutsättningar för de kommunala
ansvarsarterna.

Antal genomförda åtgärder för
ansvarsarterna.

Förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald i
sandmiljöer och rikkärr.

Antal restaurerade sandmiljöer och rikkärr.

Naturligare vattenregimer i reglerade vattendrag. Förbättrade
förutsättningar för ﬁsk i vattendrag.

Antal faunapassager och förbättrade
lekplatser.

Ökad bevarandestatus för våtmarker och deras
ekosytemtjänster, samt ökad biologisk mångfald.

Antal utbildningstillfällen och deltagare.
Genomförda projekt.

Förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald vid
infrastruktur.

Genomförda informationsinsatser och naturvårdsanpassad
skötsel.

Förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald på
parkmark och annan offentligägd mark.

Genomförda informationsinsatser och naturvårdsanpassad
skötsel på parkmark och annan offentligägd mark.

Förbättrade förutsättningar för natur- och
kulturvärden.

Antal nya områden med skydd.

21

Hamlade lindar

22

Skog och odling

Läs mer
Länsstyrelsens årliga bedömningar
av miljömålen, www.miljomal.se
Skogsstyrelsen
www.skogsstyrelsen.se
Levande eklandskap i Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland, 2007

Östergötland har ett varierat landskap med höga natur- och
kulturvärden kopplade till skog och odlingslandskap. I mellersta
delen av länet breder slättlandskapet ut sig. Här produceras
stora mängder vete och andra spannmål, men även ärtor,
raps och två tredjedelar av Sveriges lin. I norr och söder
övergår slättlandskapet till mellanbygd och skogsbygd, med
en större del djurhållning och skogsmark i lantbruksföretagens
verksamhet. Djurskötsel har sedan lång tid tillbaka satt sin
prägel på landskapet och Östergötland har ungefär en tiondel
av landets totala areal betesmark. Det är av stor vikt att
verka för goda produktionsförutsättningar i länet eftersom
ﬂera miljökvalitetsmål kräver aktivt lantbruk, och aktivt
lantbruk bidrar också till en levande landsbygd genom
sysselsättning.
Över två tredjedelar av markarealen i Östergötland består
av skogsmark, och rymmer viktiga miljöer som exempelvis
ädellövskogar, äldre barrskogar och skärgårdsnaturskog. I länet
ﬁnns norra Europas största eklandskap med hagmarker och
lövskog som utgör viktiga livsmiljöer för många arter. Den
varierade naturen i Östergötland har också stor betydelse för
människors rekreation och friluftsliv.

Biologisk mångfald i skog- och
odlingslandskap

Tillståndet i miljön
BIOTOP: Naturtyp där vissa växt- eller
djursamhällen hör hemma. Exempel på biotoper är äng, lövskog, insjö och hällmark.
NYCKELBIOTOP: Naturområde som från
en samlad bedömning av biotopens struktur,
artinnehåll, historik och fysiska miljö har
mycket stor betydelse för skogens ﬂora och
fauna. Där ﬁnns eller kan förväntas ﬁnnas
rödlistade arter.

Östergötland är sedan lång tid präglat av jord- och skogsbruk.
Samtidigt som här produceras livsmedel, virke och energiråvara
innehåller odlingslandskapet och skogen viktiga natur- och kulturvärden. Några exempel är växter och insekter som trivs på betad
mark eller i gamla träd, eller kulturvärden som spår i landskapet efter
årtusenden av jordbruk. Miljöpåverkan som övergödning och minskad biologisk mångfald är ofta resultatet av ett ensidigt brukande
av marken.

RÖDLISTAD ART: Art som är upptagen i
ArtDatabankens lista över Försvunna, Akut
hotade, Sårbara, Sällsynta respektive
Hänsynskrävande arter.

Betesmarker växer igen

Utformningen av EU:s landsbygdsprogram, som innebär
ekonomisk ersättning till lantbrukare, är avgörande för lönsamheten
inom lantbruket och arealen betesmark med djur. Försämrad
lönsamhet inom kött- och mjölkproduktion är den viktigaste
orsaken till bristen på betesdjur. Djurhållningen blir i många fall
mer centrerad närmare gårdarna, eller försvinner helt. Om djuren
försvinner påverkas även möjligheten för växtodlare att få
avsättning för fodersäd. Betesmarkerna i Östergötlands odlingslandskap spelar även en stor roll för länets kulturarv och biologiska
mångfald, och bristen på hävd utgör ett stort problem.
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Östergötland är ett av de län där det finns för få betesdjur som kan beta
marken. Exempelvis betas i dagsläget bara runt 40 procent av det unika
eklandskapet.

Varierat jordbruk behövs

Rationaliseringen inom jordbruket innebär effektivare brukningsmetoder
och ökad avkastning. Samtidigt påverkar krav på ökad avkastning av specifika grödor den biologiska mångfalden negativt, då den bästa marken odlas
intensivare medan sämre marker odlas mindre eller inte alls. Trenden går
mot större lantbruk med mindre lokal anknytning och mer ensidig produktion. Det är hela tiden en avvägning mellan tillväxt och naturvärden.

Minskade utsläpp av giftiga ämnen

Inom ekologisk odling används i stort sett inga kemiska bekämpningsmedel. Ökad ekologisk odling kan därför vara ett steg
för att minska spridning av gifter till mark och vatten. Då konventionellt lantbruk överväger är det viktigt att fortsätta
arbeta med åtgärder för förbättrad kemikaliehantering, utveckling av nya preparat och aktiv rådgivning för att minimera
spidning av ämnen som kan vara skadliga för miljön. Andelen ekologiskt odlad mark är högre i länets skogs- och
mellanbygder än på Östgötaslätten. Det beror till stor del på att det finns mycket vallbaserad djurhållning i skogs- och
mellanbygderna. Vall i växtföljden och tillgång till stallgödsel underlättar ekologiskt brukande. Ekologisk odling på
slätten skulle troligtvis öka om det fanns möjlighet att odla vall för avsalu, t.ex. till biogasanläggningar där rötresterna
sedan används som gödsel.

Balans mellan upptag och utsläpp av näringsämnen

Jordbruket är en förutsättning för livsmedelsproduktion och har en viktig roll för ett fungerande kretslopp av näringsämnen. Samtidigt bidrar näring från jordbruksmark till övergödning, som är ett av Östergötlands största miljöproblem.
Se även tema Kust och vatten. Växande grödor tar upp näringsämnena fosfor och kväve. När utsläppen av fosfor och
kväve är större än vad växterna tar upp kan det leda till övergödning. Det gäller att hitta en balans mellan upptag och utsläpp.
Inom skogsbruket sker ett ökat uttag av biobränsle i form av grenar och toppar, så kallad GROT (grenar och toppar).
Det leder till försurning av marken om den näring som trädet tar upp under tillväxten inte återförs till skogsmarken. En
lösning på detta kan vara att askan efter förbränningen återförs till skogsmarken, vilket i dagsläget görs på en mycket liten
andel av markerna.

Foto: Maria Källming
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Viltskadorna i skogen ökar

Skogsskadorna till följd av viltbete har ökat under de senaste årtiondena. Det drabbar i första hand tall och lövträd, vilket leder till att
mest gran planteras. Om den nuvarande trenden fortsätter så kommer
mängden tall inom en hundraårsperiod att minska med hälften i
Götaland. Detta är allvarligt både för skogens möjlighet att producera
virke, för skogens motståndskraft vid klimatförändringar och skadedjursangrepp samt för den biologiska mångfalden.

Mer skyddad skog behövs

Foto: Skogsstyrelsen

Skydd av skog
NATURRESERVAT: Genom miljöbalken
fridlyst naturområde som kan bildas
exempelvis för att bevara biologisk
mångfald eller tillgodose behovet av

Enligt riksinventeringen av skog har arealen gammal skog (över
120 år), äldre lövrik skog och mängden hård död ved ökat, vilket
är positivt för den biologiska mångfalden. Mängden död ved i våra
skogar är, trots detta, långt ifrån tillräcklig för att bevara den
biologiska mångfalden. Även arter som kräver större skogsområden
utan skogsbruksåtgärder får det allt svårare att överleva, liksom
solberoende arter som lever i öppna tallskogar. Det beror bland
annat på för få skogsbränder och att ökad granplantering leder till
mörkare, tätare och mer ensartade skogar.
Arealen skog som undantagits från skogsbruk har ökat markant
under de senast 10-15 åren. Idag är runt två procent av Östergötlands
produktiva skogsmark formellt skyddad i form av naturreservat,
biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal. Därutöver tillkommer
markägarnas frivilliga avsättningar för naturvård. Enligt naturvårdsbiologisk forskning behöver ändå arealen skog som undantas från
skogsbruk öka kraftigt om den biologiska mångfalden ska kunna
bevaras. Fortfarande avverkas också en del skogar med höga
naturvärden.

områden för friluftsliv.
BIOTOPSKYDD: Lagligt skydd för mindre
naturmiljöer i skog eller odlingslandskap,
som är viktiga livsmiljöer för många växter,
djur och svampar.
NATURVÅRDSAVTAL: Skriftlig överenskommelse mellan staten eller en kommun
och en markägare där det regleras hur
naturvärdena ska bevaras och utvecklas,
och vilken ersättning som ges.
FRIVILLIG AVSÄTTNING: Område som
markägaren frivilligt och utan ekonomisk

God planering viktig vid avverkning

Miljöhänsynen vid avverkning i skogen har under de senaste 20 åren
blivit betydligt bättre. Miljöcertifieringen av skogsbruket har till stor
del bidragit till detta, och även hos skogsföretag utan certifiering har
kunskapen blivit bättre. Skogsägarnas egna initiativ och frivilliga
insatser är viktigt för miljöarbetet i skogen. Trots detta finns det
fortfarande brister när det gäller hänsyn till bland annat
naturvärdesträd, hänsynskrävande biotoper och forn- och kulturlämningar. Markskador kan också bidra till att övergödande ämnen,
slam och tungmetaller transporteras till vatten. I nuläget finns brister i
miljöhänsynen vid en del av slutavverkningarna. Genom god planering,
utbildning och olika hjälpmedel kan skadorna undvikas eller minskas.

ersättning undantar från vanlig
skogsproduktion.
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Utmaningar
Ett uthålligt skogsbruk och odlingslandskap är nödvändigt för att
bevara den naturliga produktionsförmågan och säkra långsiktig
tillgång på skog och livsmedel. För att tillgodose detta krävs
högkvalitativa och hållbara produktionsmetoder. Det är också
viktigt att ta tillvara skogens och odlingslandskapets möjligheter för
hållbar utveckling inom arbetet med klimatfrågor, energiförsörjning
och ekosystemtjänster.

För att behålla och utveckla ett levande och varierat odlingslandskap
behövs aktiva lantbrukare i alla delar av länet. Lönsamheten för
lantbruksföretag är avgörande för långsiktig hållbar utveckling. Ett
problem är att rekryteringen av unga företagare går långsamt och
medelåldern inom sektorn blir högre. I takt med att antalet lantbrukare
minskar, minskar även skötseln av värdefulla marker. För att behålla
en bredd av bärkraftiga arter och naturtyper är det viktigt att företagare
använder varierade bruksformer. Det är också viktigt att myndigheter
ställer gårdsspecifika och relevanta krav vid tillståndsprövning av
lantbruk. Tillräckliga miljöersättningar och förenklade regler är
avgörande för lantbruket och arealen hävdad betesmark.
Jordbruket bidrar till spridning av bekämpningsmedel och övergödande ämnen. Det behövs ökad kunskap om olika sätt att bruka
jorden, och möjligheter för förbättrad kemikaliehantering.

Ytterligare kompetensutveckling och åtgärder för bevarande och
utveckling av natur- och kulturmiljövärden behövs inom skogsbruket.
Det kan ske genom utökad dialog och implementering av gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. En större areal skyddsvärd skog
behöver avsättas för naturvård i södra Sverige än nationellt. Det krävs
också bättre skötsel både i de formellt skyddade skogarna och i de
frivilliga avsättningarna. En utmaning är att många arter enbart finns i
högproduktiva skogar. På grund av att dessa skogar i allmänhet har
brukats intensivt under en lång tid, eller till och med bytt trädslag
från lövskog till granskog, har många av arterna blivit sällsynta och
rödlistade. Dessa skogar är kostsammare att skydda och är
underrepresenterade inom nyckelbiotoper, frivilliga avsättningar och
formellt skydd.
Miljöhänsynen i skogsbruket måste utvecklas så att exempelvis
naturvärdesträd, hänsynskrävande biotoper, skyddszoner mot vatten
och kulturlämningar inte skadas. Körskadorna i skogen behöver
minska. Exempelvis kan GROT fylla en viktig funktion som
bärlager vid skotning. En del av problemet kan troligen lösas om
mer tid och resurser ägnas åt planering före avverkning. De som
arbetar med planering och avverkning behöver uppdaterat
kartmaterial samt återkoppling om hur miljöhänsyn vid slutavverkning
kan förbättras. Det är också viktigt med långsiktig planering eftersom
det tar tid att åtgärda exempelvis bristen på gamla, grova träd eller
Foto: Henry Stahre
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Hänsyn och skötsel
GENERELL NATURHÄNSYN: Den naturhänsyn som generellt tas i alla bestånd vid alla
typer av skogliga åtgärder, t.ex. bevara död
ved, gamla träd, hålträd eller vissa mindre
miljötyper.
NO-BESTÅND: Beståndet har ett långsiktigt
miljömål där miljövärdena gynnas av
orördhet.
NS-BESTÅND: Beståndet har ett långsiktigt
miljömål där miljövärdena kräver
återkommande skötsel för att bevaras.

död ved. Hyggesfritt skogsbruk som innebär att marken är
kontinuerligt bevuxen med träd, så att miljöpåverkan blir mindre
drastisk än vid kalavverkning, kan vara ett sätt att bruka vissa skogar.
Det är också viktigt med ökad hänsyn till våtmarker, och att återskapa
våtmarker och återställa utdikade skogs- och jordbruksmarker.

Uttaget av biobränsle i form av GROT förväntas att fortsätta öka.
GROT-uttaget kan ha negativ påverkan på de arter som är beroende
av död ved. Det är därför viktigt att anpassa uttaget så att det görs
uthålligt och med miljöhänsyn. Därtill är ökad återföring av aska till
skogsmarken bland annat viktigt för minskad försurning. Ett hinder
uppstår då skogsbränslet eldas tillsammans med avfall. Då blir askan
inte ren och exempelvis tungmetaller kan komma att återföras till
marken tillsammans med askan. Ett första steg är en utökad dialog
mellan skogsnäring och värmeverk.

En utmaning för den biologiska mångfalden i skogen är att nyplantering ofta sker med gran, även på marker där tall vore
ett bättre alternativ. Det beror på risken för viltskador på tallplantorna. Även lövträd som rönn, asp, sälg och ek minskar
på grund av viltbetet. Arter knutna till andra träd än gran riskerar därför att försvinna. Insatser från både skogsnäringen
och jägarna krävs för att undvika att skogens sammansättning anpassas till mängden klövvilt, som istället bör minska.
Ökad föryngring med löv är nödvändigt för såväl biologisk mångfald som för anpassning till ett klimat i förändring. Både
jord- och skogsbruk ställs inför förändringar i takt med att klimatet förändras. Viktiga aspekter i jordbruket är bland
annat val av grödor, och förändrat behov av bekämpningsmedel och bevattning. I skogen kan klimatförändringar leda till
ökad tillväxt, men också till ökad risk för skador från svamp, insekter och storm. Gran är känslig för storm och höjd
temperatur, och skadeinsekter som granbarkborre kan bli ett stort problem.
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Föreslagna åtgärder för Skog och odling

28

Åtgärd

Föreslagen aktör

25

Restaurera värdefull betesmark och bevara hagmarker med hjälp av djurhållare.
Samråda med myndigheter och organisationer för goda skötselplaner och
prioritering av ekonomisk ersättning till de viktigaste markerna.

Markägare
Ägare av betesdjur
Kommuner
Länsstyrelsen

26

Genomföra naturvårdande skötsel i NS-bestånd (bestånd som kräver återkommande
skötsel för bevarande av naturvärden) i skogen.

Skogsnäringen

27

Förbättra kvaliteten på miljöhänsynen i skogen. Detta görs bland annat genom att
anordna fältmöten med skogsnäring, markägare och organisationer för dialog om
miljöhänsyn. Och genom implementering av målbilder för god miljöhänsyn i
skogsbruket.

Markägare
Skogsnäringen
Skogsstyrelsen

28

Anpassa viltstammar och fodertillgång så att det är möjligt att föryngra med tall
och lövskog på lämplig mark.

Älgförvaltningsområden
Markägare

29

Nyplantera lövskog på f.d. jordbruksmark och nyplantera tall på lämpliga marker.

Skogsnäringen
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Öka arealen frivilliga avsättningar med höga naturvärden. Säkerställa att avsatta
arealer har en god sammansättning av trädslag och bra bördighet.

Skogsnäringen

31

Säkerställa att nya översiktsplaner har förslag för brukningsbar jordbruks- och
skogsmark.

Kommuner
Markägare
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Anordna utbildning för odlingsrådgivare om jordbrukets påverkan på miljön. Införa
ökad miljöhänsyn i rådgivningen.

Länsstyrelsen i samarbete med
kommunekologer
Konsulter
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Anordna kurser för skogstjänstemän och entreprenörer om kulturmiljövård och
fornlämningar i skogen.

Skogsnäringen
LRF
Länsstyrelsen
Skogsstyrelsen
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Säkerställa att utbildning om natur- och kulturvärden och åtgärder ingår i
grundutbildningen i skogs- och lantbruksskolor.

Vretagymnasiet
Landstinget
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Anordna utbildning i hållbart uttag av skogsbränsle.

Energikontoret Östra Götaland
Skogsstyrelsen
Skogsnäringen
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Sprida goda exempel genom att utse ”årets skogsbrukare”.

Organisationer
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Anordna rådgivning och kurser om hyggesfritt skogsbruk. Utreda förutsättningarna
för hyggesfritt skogsbruk på offentligägd skogsmark.

Kommuner
Linköpings stift
Skogsstyrelsen
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Anordna utbildning om askåterföring på skogsmark. Återföra aska av god kvalitet
till skogsmark.

Skogsstyrelsen
Markägare
Energibolag

Miljönytta

Uppföljning

Förbättrade förutsättningar för arter och kulturvärden i betesmark.

Areal restaurerad och hävdad betesmark.

Förbättrade förutsättningar för livsmiljöer i NS-bestånd.

Areal där naturvårdande skötsel genomförts.

Bättre mångfald och färre skador på skogsmarker och våtmarker.

Andel skadade natur- och kulturmiljöer och körskador i
Skogsstyrelsens/markägarnas egna uppföljningar.
Antal fältmöten och deltagare.

Föryngring av tall och löv, ökad resistens mot klimatförändringar.

Andel/areal hyggen med bra fodertillgång. Def: X av
viltbegärliga arter som t.ex. rönn, asp och sälg ska ha bildat
huvudstammar.

Ökad biologisk mångfald och ökad resistens mot
klimatförändringar.

Areal som planterats med löv- respektive
tallskog. Försäljningsstatistik för tallplantor.

Förbättrade förutsättningar för naturvärden i skogen.

Areal trädslag och bördighet i avsatta skogar jämfört med
skogen som helhet.

Bevarade och stärkta naturvärden, rekreationsvärden och lokala
produktionsvärden.

Översiktsplaner med förslag för jordbruks- och skogsmark.

Förbättrad hänsyn till vatten och speciﬁka arter som fåglar och
pollinerare.

Antal utbildningstillfällen och deltagare.

Förbättrad hänsyn till kulturmiljö och fornlämningar i skogen.

Antal kurser och deltagare.

Ökad kunskap ger bevarande av natur- och kulturmiljövärden.

Antal kursveckor som läggs på natur- och kulturvärden
(identiﬁering, hänsyn, skötsel) och NS-skötsel.

Förbättrade förutsättningar för biologisk mångfald.
Biobränsle för energiomställning.

Antal utbildningstillfällen och deltagare.

Förbättrad miljöhänsyn vid skogsavverkning.

Antal gjorda utmärkelser av årets skogsbrukare.

Förbättrade förutsättningar för många arter, minskad utlakning av
näringsämnen och minskat behov av exempelvis skyddsdikning
och plantering. Positivt för rekreationsskogar och kulturmiljöer.

Antal tillfällen för rådgivning eller kurser och
antal deltagare. Areal skogsmark med förutsättningar för
hyggesfritt skogsbruk.

Återföring av näringsämnen till skogsmark och minskad
försurning.

Antal utbildningstillfällen
Areal skogsmark där aska spridits.
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Vätterns strand
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Människan i miljön

Läs mer
Länsstyrelsens årliga bedömningar
av miljömålen, www.miljomal.se
Ditt företag och miljömålen
Miljösamverkan Östergötland, 2010
Läget i länet? Tema Luft/Miljögifter/Hälsa
Länsstyrelsen Östergötland, 2010

Östergötland är Sveriges femte största län med omkring
430 000 invånare. Här ﬁnns landsbygd och storstad,
skärgård och skogsbygd samt ett variationsrikt kultur- och
näringsliv. Totalt ﬁnns det tretton kommuner i länet, med stor
variation från den minsta kommunen Ydre, till den största,
Linköping. Mer än hälften av östgötarna bor i Linköping och
Norrköping. Genom att länet är relativt tätbyggt ﬁnns goda
möjligheter för exempelvis utvecklad kollektivtraﬁk.
Linköpings universitet, med drygt 25 000 studenter, har
verksamhet i Linköping och Norrköping. Ett antal högteknologiska företag och ﬂera forskningsparker har etablerats kring
universitetet. I Östergötland ﬁnns ﬂera statliga verk och stora
kunskaps-, forsknings- och utvecklingsintensiva företag.
I länet ﬁnns även mycket kunskap kopplat till bland annat
energiomställning, exempelvis hållbar avfallshantering och
biogasproduktion. Länet har ett levande kulturarv och Östergötland är ett av de län i landet med ﬂest fornlämningar.

Regionalt program för efterbehandling
av förorenade områden 2012-2014,
Länsstyrelsen Östergötland

Tillståndet i miljön

Regionala miljömål för Östergötland inom
området Begränsad klimatpåverkan
Länsstyrelsen Östergötland, 2012
Regional handlingsplan för
klimatanpassning i Östergötland,
Länsstyrelsen Östergötland, 2014

Utsläpp av växthusgaser behöver minska ytterligare

Ett mycket stort arbete återstår när det gäller att begränsa
människans påverkan på klimatet. Under det senaste seklet har den
globala årsmedeltemperaturen stigit med ungefär 0,7 grader och
världens utsläpp av klimatpåverkande gaser fortsätter att öka.
Sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp av växthusgaser
har varit starkt genom hela industrialiseringen. Sverige hör till de
länder som har visat att sambandet kan brytas. Delvis beror det på att
vi har goda förutsättningar för energiproduktion utan utsläpp av
växthusgaser. Bilden av minskade utsläpp i landet blir dock inte lika
positiv om man räknar de utsläpp som vår konsumtion orsakar
utomlands.
I Östergötland har utsläppen av växthusgaser minskat avsevärt
under de senaste tjugo åren. Det beror främst på utfasning av olja i
både hushåll, industri och fjärrvärmeverk, samt en utbyggnad av
fjärrvärmenätet. Arbetet i länet har även bidragit till att goda exempel
och ny teknik, inom bland annat biogas och avfallshantering, spridits
till andra länder.
Även Östergötland står inför stora utmaningar för att ytterligare
minska påverkan på klimatet. Transporterna står för de största
utsläppen i länet och trenden pekar på att transporterna ökar. Länets
klimat- och energistrategi ”Ett vinnande klimat” beskriver de
regionala utmaningarna kopplade till klimatfrågan. Det görs även i

31

det insatsprogram för Energi och klimat som
tagits fram som ett verktyg för genomförande
av den regionala utvecklingsplanen (RUP). De
regionala miljömålen för Begränsad klimatpåverkan är målbilden för arbetet i länet. Dessa
mål antogs 2012 efter bred samverkan mellan
näringsliv, myndigheter och organisationer i länet.

Förbättrad kemikalieanvändning nödvändig

Kemikalier används inom industrier, jord- och skogsbruk och hushåll. Arbetet för att öka kunskapen om kemiska ämnen pågår
fortlöpande. En del i arbetet är att byta ut skadliga ämnen, i exempelvis industriprocesser, mot mindre skadliga alternativ.
Användandet av kemikalier innebär en kostnad för företagen, men är samtidigt ofta en nödvändighet i produktionen.
Dessutom tillkommer ständigt nya ämnen på grund av vår konsumtion och till följd av nya behov och tekniker. Skärpta
regelverk inom EU, som kemikalielagstiftningen REACH och vattendirektivet, förbättrar möjligheten att få ökad kunskap,
bättre kontroll över kemikalier och minskade utsläpp av skadliga ämnen.
Inom jordbruket styrs kemikalieanvändningen bland annat av priser på olika grödor och av EU:s jordbrukspolitik.
Samtidigt pågår satsningar inom det konventionella jordbruket för att bland annat minska användningen av bekämpningsmedel. Inom ekologisk odling används nästan inga kemiska bekämpningsmedel. Andelen ekologisk odling i länet
ökar långsamt men stadigt. År 2013 var 19 procent av länets jordbruksareal ekologiskt odlad.
Länets övervakning av miljögifter i Östergötland visar att många av de ämnen som används i vardagen återfinns i naturen.
Skadliga ämnen samt läkemedelsrester har påvisats i dricksvatten, fisk, vattendrag och slam från avloppsreningsverk. Detta
kan på sikt påverka ekosystemen och skada både djur och människors hälsa. Det är viktigt att insatser sker vid källan. Landstingets informationskampanjer till allmänheten är en viktig del i arbetet för att åtgärda källan. Miljölagstiftningen har genom
ökade krav på rening hos industrier och avloppsreningsverk bidragit till att begränsa utsläppen. Trots detta är halterna av olika
skadliga ämnen fortfarande höga i mark och vatten.

Förorenade områden åtgärdas

Det genomförs en stor satsning inom kommunerna och Länsstyrelsen på att utreda och åtgärda förorenade områden i
Östergötland. I länet har 4 000 förorenade områden identifierats. Det är platser där det bedrivits verksamhet som kan
ge upphov till föroreningar i mark, sediment, grundvatten,
ytvatten eller byggnader. Ett antal av dessa platser anses
vara en risk för miljön och människors hälsa. Genom att åtgärda dessa förorenade områden kan vi förhindra att människor och djur exponeras för föroreningarna och även förhindra att föroreningarna sprids vidare i mark, grund- och
ytvatten samt sediment. Nya etappmål för arbetet med förorenade områden har beslutats under 2014 och förhoppningen är att mer resurser tillförs arbetet, så att fler förorenade områden kan saneras.
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Länets luft är generellt bra

Luftkvaliteten har blivit bättre i Östergötland. Inom miljöövervakning av luft mäts till exempel partiklar, marknära
ozon, kväveoxider och flyktiga organiska ämnen. Betydande
utsläppskällor är bland annat vägtrafik, vedeldning och
industrier. Utsläppen av flera ämnen har minskat under
2000-talet, vilket har lett till lägre halter i luften. En viktig
anledning är införande av katalysatorer på personbilar. Även
om utsläppen av kvävedioxid har minskat på grund av bättre
avgasrening för personbilar motverkas trenden av att trafiken
ökar, och på vissa gator i tätorterna uppmäts fortfarande höga
halter. Partiklar är ett problem för luftkvaliteten främst i
Linköping och Norrköping. Större partiklar bildas bland
annat av vägtrafik, särskilt vid användning av dubbdäck.
Gränsvärden överskrids vid flera gator, men lokala åtgärder
har gett gott utfall och både Norrköpings och Linköpings
kommuner arbetar med fortsatta åtgärder mot partikelbildning. På landsbygden förekommer perioder med höga
halter av ozon och ibland uppstår halter som bedöms vara
skadliga för växtligheten. Till följd av åtgärder i Europa
transporteras mindre luftföroreningar till Sverige från
kontinenten. Men för några ämnen är styrmedlen inte
tillräckliga och ett fortsatt arbete på EU-nivå är nödvändigt.

Skydd för natur och kultur behöver förbättras

Forskning och undersökningar visar att människor mår bra av att vistas i naturen. Parker och naturområden fyller
viktiga funktioner genom rekreation och naturvärden samt för mental återhämtning. För att nå målet om en god bebyggd
miljö är tätortsnära natur av särskild betydelse. Liksom annan natur kan den ha stora biologiska värden och även viktiga
sociala värden. Tätortsnära natur ligger nära oss människor och är därför mer välbesökt än naturområden längre bort. I flera
av länets kommuner saknas det program för hur tätortsnära naturområden och parker ska bevaras, vilket gör att de delvis
har exploaterats vid förtätning av tätorter. Även när det gäller kulturvärden i bebyggd miljö är skyddet svagt. Allt färre
byggnader ges ett formellt skydd och antalet rivningsförbud minskar.

Viktigt att förebygga avfall

Mängden deponerat avfall har minskat, främst beroende på lagar och skatter. På senare år har flera kommuner i länet infört
utsortering av matavfall för biogasproduktion. Kunskapen hos näringslivet och allmänheten om nyttan med avfallssortering har ökat.

Utmaningar
För att minska utsläpp av växthusgaser, miljögifter och luftföroreningar behövs mer omfattande åtgärder och det internationella arbetet kommer att vara avgörande. Gemensamma regler och styrmedel ger bättre genomslag och är nödvändigt
för industrins konkurrenskraft. Samtidigt krävs också förändrade attityder hos de stora ekonomierna utanför Europa.
Överlag visar trenderna i samhället att vi går mot ökad konsumtion och ökade transporter. Det behövs mer och bättre
information och ekonomiska styrmedel för att åstadkomma ett förändrat beteende hos befolkningen.
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Det är också viktigt att nyttja alla de åtgärdsmöjligheter som finns på
lokal och regional nivå, inom bland annat fysisk planering, näringsliv
och offentlig sektor. Ökade insatser för minskad trafik, trafikplanering
och stödåtgärder för omställning till förnybara bränslen behövs för att
ytterligare minska utsläppen från vägtransporter.
Vad gäller den ökande konsumtionen återstår ett stort och viktigt arbete
för en hållbar produktion och konsumtion av varor på nationell och
internationell nivå. Fortsatta åtgärder behövs för ökad återvinning men
också för att förebygga uppkomsten av avfall. Det är viktigt eftersom det
fortfarande är mer resurskrävande att återvinna ett material än att
återanvända det.
När det gäller miljögifter finns brister i kunskapen om hur människor
och miljö påverkas av den sammanlagda exponeringen för en mängd
olika ämnen. Det finns också oavsiktligt bildade ämnen med farliga
egenskaper som tar lång tid att kartlägga. En ökad andel ekologisk
odling, tillsammans med en fortsatt utveckling inom det konventionella
lantbruket, är viktigt för minskad spridning av kemikalier och för att
förhindra att vi får i oss skadliga ämnen genom maten. Barn och unga är
särskilt känsliga då de tar upp mer i förhållande till sin kroppsvikt. Ett
hållbart nyttjande av resurser, återanvändning av material och ämnen,
och utfasning av hälso- och miljöfarliga kemikalier redan i
produktionsfasen, ger minskad miljöpåverkan samt minskad exponering
vid användning.
Inom arbetet med att undersöka och åtgärda förorenade områden är det viktigt att ta fram alternativa åtgärdsmetoder
som begränsar andelen förorenade massor som läggs på deponi efter avslutad sanering. Även andelen privatfinansierade
saneringsåtgärder måste öka.
Näringslivets miljöarbete spelar en viktig roll. En avgörande fråga är hur industribranscher kan samverka med myndigheter och hitta samverkansformer för förbättringsarbetet och lyfta goda exempel. Det kan bland annat gälla ytterligare minskade utsläpp, eller optimerad energianvändning exempelvis genom utnyttjande av restvärme. Viktigt för alla sektorer är
hur man främjar att kunskap omsätts i förändrad attityd och förändrat beteende.
Inom kommunernas fysiska planering gäller bland annat att
öka medborgarnas delaktighet när översikts och detaljplaner
tas fram. Det är viktigt att föra ut information och skapa
ökad förståelse och engagemang för sociala aspekter samt
miljö- och hälsofrågor. Det handlar också om att anpassa
den fysiska miljön till ett klimat i förändring, där bland
annat risken för skyfall och översvämningar ökar. Detta
innebär att dricksvattentäkter och viktig infrastruktur kan
skadas. Kunskapen och medvetenheten om olika risker har
ökat men åtgärderna är inte tillräckliga. Regional
handlingsplan för klimatanpassning ger vägledning åt länets
aktörer att möta klimatförändringarna. Även kunskapen
om nyttan av ekosystemtjänster måste öka samt hur denna
kunskap kan tillämpas inom exempelvis samhällsplaneringen.
Hälsobedömning vid planering och byggande av bostäder
samt en kartläggning av omgivningsbuller är också viktiga
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åtgärder för en god bebyggd miljö.
Det finns behov av att belysa och hantera målkonflikter i
samhällsplaneringen, exempelvis bevarande av grönområden
kontra förtätning av tätorter. Idag sker en förtätning av
bebyggelse samtidigt som uppdelningen mellan arbetsplatser
och bostäder fortsätter. Många människor har inte ett varierat
utbud av till exempel dagligvaruhandel och arbetsplatser nära
bostaden. Förtätning i städerna gör att luftgenomströmningen
försämras och halter av partiklar och kvävedioxid kan komma
att öka ytterligare. Strävan efter att minska biltrafiken i
innerstaden men samtidigt behålla en levande stadskärna är en
utmaning som kan leda till att transporterna ökar utanför
centrum. Kommunerna är medvetna om problemen men det
tar tid att förändra strukturerna.
En annan central fråga är hur man planerar markanvändning
och bebyggelsestruktur i syfte att få fler att gå, cykla eller
använda kollektivtrafik. Förbättrad kollektivtrafik med en
översyn av linjer, ökad turtäthet, tillgång till bussfiler samt ökad tillgänglighet för funktionshindrade är nödvändigt för att
öka resandet. I takt med att åtgärder genomförs för att främja gång- och cykeltrafik ökar också behovet av förbättrad
säkerhet för gående och cyklister.

Byggnader har miljöpåverkan genom exempelvis energi- och vattenförbrukning under hela sin livslängd. En utmaning är
hur fastigheter och bostadsområden kan göras mer långsiktigt hållbara vid renovering och nybyggnation, genom att
minska energianvändning och avlägsna skadliga material. Även radonsanering är en viktig del i detta arbete. En ytterligare
utmaning i samband med den typen av renovering är att renoveringskostnaderna ofta leder till högre hyror för de boende.
Det är viktigt att tillgodose närhet till grönområden och parker vid planering av nya
bostäder och skolor. Detta är även en del i
arbetet med framtida klimatförändringar
samt främjande av ekosytemtjänster. som
exempelvis vattenrening, bullerdämpning
och klimatutjämning. Då många bor i
större orter innebär det att tillgängligheten
till tätortsnära skogar och naturområden
är av särskild betydelse. Lättillgänglig och
uppdaterad information, samt ökad tillgång på skogsturism och naturguidningar
behövs också för att locka allmänheten ut i
naturen.
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Föreslagna åtgärder för Människan i miljön
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Åtgärd

Föreslagen aktör

39

Verka för energieffektivare godstransporter och effektiv citylogistik. Särskild hänsyn
bör tas vid ruttoptimering av farligt gods. Se över möjligheterna att utveckla och
använda beﬁntlig spårinfrastruktur. Utbilda förare i sparsam körning, öka
fyllnadsgraden i fordon samt utnyttja den fysiska planering som ett verktyg.

Företag (Industri, handel, lantbruk m.m.)
Branschorganisationer
Energikontoret Östra Götaland

40

Arbeta för minskade utsläpp av miljögifter, luftföroreningar och växthusgaser
genom upphandling. Miljö- och energikrav på produkter, leverantörer och
transporter kan ingå. Inriktningen bör även vara att i möjligaste mån minska
transportbehovet.

Industrier
Detaljhandel
Offentliga organisationer
Kommuner
Landstinget
Länsstyrelsen

41

Öka tillsyn och rådgivning till företag rörande hantering av farliga kemikalier.

Kommuner
Länsstyrelsen
Miljösamverkan Östergöland

42

Öka möjligheterna för fastighetsnära källsortering. Informera hushåll och företag
om källsortering samt om vikten av att minska avfallsmängderna.

Avfallsbolag
Branschorganisationer
Kommuner
Länsstyrelsen

43

Driva branschvisa informationskampanjer till företag om nyttorna av miljöanpassade
produkter och tjänster. Öka information till allmänheten om miljöfarliga ämnen och
produkter och bra alternativ.

Branschorganisationer
Kommuner
Organisationer

44

Fortsätta kartlägga energianvändningen i industrins byggnader och
processer, samt arbeta för minskad energiåtgång och ökad energieffektivitet bland
annat genom utvecklad energitillsyn och utbildningsinsatser.

Industriföretag
Kommuner
Länsstyrelsen
Miljösamverkan Östergötland

45

Utveckla infrastruktur för biodrivmedel till hela länet, samt infrastruktur för laddstolpar i högtraﬁkerade stråk.

Reg.förbundet Östsam/Region Östergötland
Energikontoret Östra Götaland
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Öka informationen till allmänheten om hur beteende och konsumtion påverkar
energianvändning och klimat.

Skolor, Studieförbund
Universitet
Offentliga organisationer

47

Arbeta för att översikts- och detaljplaner bidrar till minskat totalt transportbehov och
ökad andel gående och resande med kollektivtraﬁk och cykel. Nyttja resurser i Länstransportplanen i samma syfte.

Kommuner
Reg.förbundet Östsam/Region Östergötland

48

Utveckla kollektivtraﬁken, exempelvis genom bussﬁler, ökad turtäthet och ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Nyttja investeringarna kring Ostlänken för att
gynna gång-, cykel- och kollektivtraﬁk.

Östgötatraﬁken
Reg.förbundet Östsam/Region Östergötland
Kommuner

49

Ta hänsyn till klimatanpassning i samhällsplaneringen.

Kommuner
Landstinget
Länsstyrelsen

50

Anpassa standarden i kulturhistoriska lokaler så att de kan användas till näringsverksamhet.

Fastighetsägare
Östergötlands museum
Länsstyrelsen
Miljösamverkan Östergötland
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Öka insatserna för att byggnader efter renovering och nybyggnation ska bli
mer energieffektiva och miljöanpassade. Se över möjligheterna till mikroproduktion
av förnybar el, samt anläggande av gröna tak.

Fastighetsbolag, Kommuner,
Branschorganisationer, Landstinget
Offentliga organisationer
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Öka möjligheten till rekreation och friluftsliv i skogar. Sprida information om
skogens värden. Arrangera kurser om skötsel av tätortsnära skogar.

Kommuner
Skogsnäring
Skogsstyrelsen

53

Undersöka och efterbehandla förorenade områden med mycket stor risk eller stor
risk för människors hälsa.

Kommuner
Länsstyrelsen

Miljönytta

Uppföljning

Minskade utsläpp av växthusgaser.

Antal utbildningar och deltagare.

Minskade utsläpp av miljögifter, luftföroreningar och växthusgaser.

Framtagna vägledningsmaterial för
olika miljöaspekter inom upphandling.

Minskad risk för spridning av farliga ämnen till
miljön.

Antal tillsynsbesök och rådgivningstilfällen.

Minskade utsläpp av farliga ämnen och växthusgaser. Ökad resurshushållning.

Antal informationsinsatser och antal nya källsorteringsstationer. Mängd hushållsavfall per person och år samt
mängd återvunnet material.

Minskad risk för spridning av farliga ämnen till
miljön. Ökad produktion av miljöanpassade
produkter och tjänster.

Antal informationsinsatser och publicerat
material.

Minskad användning av fossila bränslen ger
minskad klimatpåverkan.

Energiförbrukning och energikälla. Antal utbildningsinsatser och antal deltagare.

Ökad användning av biodrivmedel.Minskade utsläpp av miljögifter,
luftföroreningar och växthusgaser.

Antal nya/utökade tankställen och laddstolpar.

Minskade utsläpp av växthusgaser.

Antal informationsinsatser, studiematerial och
kursplaner.

Minskade utsläpp och buller från biltraﬁk

Antal planer med hänsyn till minskat totalt transportbehov inkluderat i översikts- och detaljplaner. Resurser i
Länstransportplanen nyttjade för minskat transportbehov.

Minskade utsläpp och buller från biltraﬁk.

Genomförda åtgärder som gynnar kollektivtraﬁk.
Investeringsprojekt kring gång-, cykel- och
kollektivtraﬁk.

Minskade konsekvenser orsakade av klimatförändringar.

Genomförda åtgärder för klimatanpassning. Hänsyn till
klimatanpassning i planunderlag.

Kulturarvet hålls levande och hyran ger intäkter till
restaurering.

Antal använda lokaler, anpassningar och typ
av aktivitet.

Minskad energiförbrukning och minskade
utsläpp av farliga ämnen.

Antal miljö- och energimärkta byggnader.
Utbildning av byggföretag i miljö- och energifrågor.

Ökad möjlighet till rekreation och friluftsliv. Förbättrade
förutsättningar för naturvärden och biologisk mångfald.

Antal genomförda kurser och deltagare. Areal förvaltad
skog. Framtaget informationsmaterial.

Minskad spridning av skadliga ämnen.

Antal undersökta och efterbehandlade områden.
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Uppföljning
Programperioden för åtgärdsprogrammet sträcker sig fram till och med år 2020. Åtgärdsprogrammet kompletteras
av en separat bilaga med aktörsåtaganden. I bilagan finns de aktörer i länet namngivna som har åtagit sig att utföra
åtgärder kopplade till åtgärdsprogrammet, samt vilka åtgärder det gäller. Denna åtagandelista kommer att uppdateras löpande och publiceras på Länsstyrelsens webbplats.
Under 2017 kommer Länsstyrelsen att i samverkan med berörda aktörer följa upp åtgärdsarbetet inom
åtgärdsprogrammet, samt aktörernas åtaganden. Åtaganden som länets aktörer har gjort kommer på olika sätt att
bidra till att förutsättningarna för att nå miljökvalitetsmålen förbättras. Åtgärderna bedöms i många fall kunna
bidra till flera av miljökvalitetsmålen samtidigt.

Samverkansprocess Åtgärdsprogram
Alla Länsstyrelser i Sverige har fått i uppdrag att i bred förankring i länet utveckla ett regionalt åtgärdsprogram för
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Detta innebär att formulera konkreta åtgärder för att nå miljömålen i dialog med många andra aktörer i länet. Dessutom ska processer och verktyg utvecklas för att göra det
möjligt att följa upp åtgärderna.
Våren 2012 inleddes arbetet med åtgärdsprogrammet i form av gruppdiskussioner med sakkunniga inom
Länsstyrelsen. Utifrån resultatet genomförde Länsstyrelsen sedan externa workshopar för de olika miljömålen.
Detta har vid tidigare arbete med handlings- och åtgärdsprogram visat sig vara ett uppskattat och effektivt sätt att
dela kunskap, erfarenheter samt förankra åtgärder inom länet. Vid workshoparna deltog kommuner, näringsliv,
ideella organisationer och Länsstyrelsen. Med den egna organisationen i fokus diskuterade berörda aktörer
tillsammans fram åtgärdsförslag. Länsstyrelsen valde sedan ut åtgärdsförslag där regional rådighet finns, där
kunskapsunderlaget bedöms som tillräckligt och där åtgärden kan påbörjas inom tre år. De åtgärdsförslag som inte
uppfyllde kriterierna sparas för framtida arbete.
För att samla mer kunskap och konkretisera åtgärdsförslagen från workshoparna besöktes sedan elva olika
kommuner, företag och organisationer i länet, för att diskutera miljömålen utifrån respektive organisation och deras
förutsättningar. Resultatet blev fler konkreta åtgärdsförslag, som även är aktuella för andra aktörer i länet. Dessa
aktörssamtal gav mycket värdefull information och insikt i miljömålsarbetet i länet.
November 2013 skickades åtgärdsprogrammet ut på remiss fram till 1 mars 2014. Sammanlagt svarade 29 aktörer
och bidrog med konkreta synpunkter och förbättringsförslag. Flertalet aktörer valde även att åta sig att genomföra
åtgärder ur programmet.
Samtidigt som samverkansprocessen med att ta fram åtgärdsprogrammet för miljömålen har pågått, har
Regionförbundet Östsam tagit fram ett insatsprogram för energi och klimat, vilket är en del i att konkretisera det
regionala utvecklingsprogrammet RUP 2030. Då de bägge programmen har starka beröringspunkter kopplat till
Begränsad klimatpåverkan, har arbetet skett i dialog mellan Länsstyrelsen och Regionförbundet Östsam som också
valt att de regionala miljömålen för Begränsad klimatpåverkan även ska gälla för RUP:s insatsprogram.
Texten och åtgärderna i tema Skog och odling samt tema Djur och växter har arbetats fram i samverkan med
Skogsstyrelsen, distrikt Östergötland, med bidrag från representanter från skogsnäringen. Under våren 2013
genomförde Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen gemensamt workshopar för skogsnäringen i syfte att diskutera
aktuella miljöfrågor och ta fram åtgärder för miljömålen med fokus på skogen.
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Deltagarlista
Aktörer som deltagit i framtagandet av åtgärdsprogrammet.

Alltransport, Marie Björnholdt
Atotech Skandinavien, Anna-Sofia Grönqvist
Baroniet Adelswärd, Tony Andreasson
Boxholm/Mjölby kommuner, Gunnar Myrhede
Boxholms skogar, Peter Wallin
Brevens Bruk AB, Sten Geijer
E.ON., Erik Rilegård
Finspångs kommun och Finspångsåarnas vattenråd,
Per Strannelid
Finspångs tekniska verk, Anders Kvist
Holmen Skog, Sanna Strömberg
Häradsmarken AB, Jan Persson
Kisadalens vattenråd, Göran Olsson
Landstinget Östergötland, Arbets- och miljömedicin,
Ingela Helmfrid, Bengt Ståhlbom
Linköpings kommun, Ylva Bengtsson, Sigrid Gustafsson,
Anders Jörneskog, Helena Kock-Åström, Helga Nyberg,
Gunnar Ölfvingsson
Linköpings kommun och Stångåns vattenråd,
Håkan Lundberg
Linköpings stift, Egendomsförvaltningen, Sten Persson,
Bengt Palmqvist
Lejonfastigheter AB, Marianne Robertsson, Johan Larsson
LRF, Christian Ankarstrand, Peter Borring, Per Frännek,
Rune Hallgren
Länsstyrelsen, Anna Bratt, Sofia Bastviken, Susanne BoeSkåmedal, Niclas Bäckman, Matts Claesson, Tommy Ek,
Helene Ek Henning, Lars Gezelius, Kristina Grill, Elin
Iseskog, Nicklas Jansson, Susanne Karlsson, Jenny
Knuthammar, Maria Kromnow, Jonas Källming, Per-Erik
Larson, Ola Lindén, Erika Melander, Jan Persson, Mattias
Schönbeck, Karin Sigvardsson, Anton Sunnergren, Claes
Svedlindh, Maria Taberman, Maria Åslund
Lösings häradsallmänning, Anders Holmberg
Mjölby kommun, Jesper Borgström

Motala kommun, Leif Sjögren
Naturskyddsföreningen samt Insektsföreningen,
Björn Ström
Naturskyddsföreningen, Ingemar Hillerström, Andreas
Sahlman, Pär Thorell, Göran Toss
Norrköpings kommun, Jonas Edlund
Norrköping vatten AB, Christina Rydh
Ovako Bar AB, Madelene Bjernersjö, Torbjörn Sörhuus
Regionförbundet Östsam/Region Östergötland,
Carl Hamilton
Skanska, Matilde Unge
Skogsstyrelsen, Anna Hamilton, Björn-Erik Holm,
Magnus Wadstein
Slåttergubben, Jan Wester
Sterisol AB, Magnus Swenson
Sveaskog AB, Ingrid Thomasson
Swedish Tissue, Peter Härnström
Sydved, Martin Jonsson
Söderköpings kommun, Annasara Bergkvist, Per Haupt,
Per Sandler, Robert Sandsveden
Södra skogsägarna, Per-Gunnar Jonsson, Bo Wall
Tekniska verken Linköping, Katarina Ingvarsson,
Kristina Appleby, Helena Stavklint
Urnatur, Håkan Strotz
Valdermarsviks kommun, Hannes Carlsson
Vimmerby vattenråd, Stefan Westerberg
Åhlin & Ekeroth i Linköping Byggnads AB. Peter Rolander,
Tommy Jonsson
Åtvidabergs kommun och Storåns vattenråd, Klas Skytt
Åtvidabergs vatten AB, Göran Börkén
Östergötlands länsmuseum, Lena Lindgren
Östergötlands ornitologiska förening, Kjell Carlsson
Östgötatrafiken, Eva Skagerström
Övre Motala Ströms Vattenvårdsförbund,
Åke Wester
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I Östergötland pågår ett intensivt miljöarbete, men mer måste göras för att de regionala och nationella
miljömålen ska uppnås till år 2020. I den här rapporten föreslås 50 åtgärder för miljön i Östergötland.
Syftet är att förbättra miljötillståndet och att ytterligare öka samverkan inom miljöarbetet i länet.
Åtgärderna är framtagna i brett samarbete med kommuner, näringsliv och andra organisationer. De ger
en bild av vilka miljösatsningar som länets aktörer tycker är viktigast att arbeta med just nu.

