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HÖJDPUNKTER FRÅN ÅRET SOM GÅTT

Bättre vattenstatus
• Forskningsprojekt uppstartat med mål att få till 

kommersiellt fiske av den invasiva arten smörbult
• Projektet ”Sätt P för fosfor”, vars mål var att 

minska närings läckage från jordbruk, fick 
 nationell spridning

• Ett världsunikt forskningsprojekt på konst
gräsplanen Bergaviks IP visade att det med rätt 
åtgärder endast sprids 0,1 kg mikroplast per år

• Längs med Ljungbyån skapades lekplatser och 
uppväxtmiljöer för fisk

Livskvalitet i ett grönt Kalmar
• Fyra hektar ny ängsmark skapades på kom

munens gräsmattor
• Källsortering testades under sommaren på fem 

evenemang och i stadsmiljö
• Sanering av förorenad mark pågick i totalt sex 

områden i kommunen

Fossilbränslefri kommun
• Sedan 2017 har koldioxidutsläppen från egna 

resor och fordon minskat med 30 procent
• ”På egna ben till skolan” engagerade 85 mellan

stadieklasser i att ta sig till och från skolan via 
gång, cykel eller kollektivtrafik

• Motsvarande 15 procent av elen som används i 
kommunens fastigheter kommer från egen sol 
och vindkraft

Cirkulär konsumtion
• Antalet medlemmar i dElbilspoolen ökade med 

25 procent till 1 600 personer
• Matsvinnet i skolorna minskade till 13 gram per 

portion, bland annat tack vare informations
kampanjen ”Rädda maten”

• Muggar, glas och bestick av engångsplast 
 slutade köpas – en minskning med över 400 000 
plastartiklar per år
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Stärkt miljöarbete för ett motståndskraftigt Kalmar

2019 var året då klimatfrågan tog fart på allvar, inte minst med Greta Thunberg som ambas
sadör. Klimatet hamnade högst på dagordningen bland världens beslutsfattare. Olika extrem
väder världen över gav oss ständiga påminnelser om klimatförändringens konsekvenser.

Även i Kalmar kommun växlade miljöarbetet upp! Vatten och miljönämnden tog sin plats och 
gick ut tufft. Bland annat antogs äntligen en handlingsplan för en fossilbränslefri kommun 2030 
som blir ett viktigt redskap i det fortsatta klimatarbetet.

Sjunkande biologisk mångfald är en stor utmaning. Bristen på bin och andra pollinerare 
kan bli ett hot mot jordens livsmedelsförsörjning. I Sverige ser vi hur jordbrukets struktur
rationalisering leder till att marker brukas ensidigt. De betade hagmarkerna riskerar att för
svinna på grund av brist på djur. Dessa sägs vara våra ”Amazonas regnskogar” vad gäller 
artrikedom. De binder också kol. Under året ökade vi arbetet för att skapa en långsiktigt hållbar 
naturvård. Några exempel är att klippta gräsmattor får övergå till att bli ängsmark, unika ek
miljöer inventeras för att rätt åtgärder skall vidtas och att kommunägd mark i ökad utsträck
ning ska bli naturbetesmark.

I kustnära och djurtäta Kalmar är biogas ett utmärkt sätt att göra lokalproducerat klimatsmart 
bränsle. Biogasen ger inte bara klimatnytta, utan minskar även övergödning och stöttar lant
bruket. 2019 startade ett projekt i Södermöre med syfte att stimulera samverkan för en biogas
anläggning. Intresset visade sig vara stort! En studie visar att energin som finns i gödseln 
motsvarar energibehovet hos invånarnas bilresor. Förutsättningarna är alltså utmärkta för att 
få igång biogasproduktion som på sikt kan göra transporterna i Södermöre fossilfria på enbart 
lokalt producerat bränsle! 

Under året visade forskare att vi får i oss plast i storleksordningen av ett kreditkort i veckan. 
Uppgifter kom om att haven kommer ha mer plast än fisk år 2050 om nedskräpningen fort
sätter. Därför ställer Kalmar kommun om. Träbaserade produkter eller flergångsartiklar ersätter 
engångsplasten.

I kommunens vardag pågår ett ständigt miljöarbete där solceller byggs ut, energieffektivisering 
pågår, plasten minimeras och kemikalier rensas bort. Framtiden är hållbar och Kalmar kommun 
arbetar för att ta oss dit!

Ingemar Einarsson, kommunalråd (C) Anna Thore, ordförande Vatten- och miljönämnden (S)
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AGERA LOKALT - PÅVERKA GLOBALT
Miljöfrågan är global. Utsläpp av växthusgaser på 
andra sidan jorden påverkar oss här i Sverige och 
alla Östersjöländer bidrar till hur vår kust mår. 
Miljöfrågan är också lokal. Våra marker och åar på
verkas direkt av oss som lever och verkar här. Och 
människan är helt beroende av en natur som mår 
bra och fungerar.

FN:s Agenda 2030 består av 17 mål som världen 
gemensamt behöver uppnå för att samhället ska 
bli ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart. 
Kommunfullmäktige har beslutat att Agenda 2030 
ska vara vägledande för hållbarhetsarbetet i Kalmar 
kommun.

År 2020 ska Sverige lämna över ett samhälle 
till kommande generationer där de stora miljö
problemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö  
 och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 16 na
tionella miljökvalitetsmål visar vägen. Miljö målen 
kommer inte nås under 2020, utan arbetet fortsätter.

Länsstyrelsen samordnar det regionala miljö arbetet 
för att uppnå de nationella miljömålen. Alla natio
nella miljömål utom ”Storslagen fjällmiljö” berör 
Kalmar kommun. Du hittar dem i miljömålsträdet 
på nästa sida.

Nationellt
Ett generationsmål och  

16 miljökvalitetsmål

Regionalt
Regional samordning

Lokalt
Kommunala mål och  

konkret arbete

Globalt
Agenda 2030:

 17 hållbarhetsmål



7

VAD INNEHÅLLER MILJÖBOKSLUTET? 

Hur mår miljön? 

När det gäller försurning, ozonskikt, säker strål
miljö och frisk luft är tillståndet i miljön relativt 
gott, du ser det som gröna löv i trädet. Inom de 
andra områdena har vi i Kalmar kommun, liksom i 
Sverige och övriga världen, stora utmaningar fram
för oss. Du kan läsa mer om tillståndet i miljön un
der de olika rubrikerna i bokslutet – vatten, klimat, 
levande landskap och god bebyggd miljö.

Vad gör Kalmar kommun? 

I miljöbokslutet kan du läsa om hur miljön i  Kalmar 
mår och om hur Kalmar kommun bidrar till att 
uppnå Sveriges nationella miljömål. De gula löven 
motsvarar miljömål där systematiskt arbete pågår 
helt eller delvis, medan det röda lövet är ett om råde 
där kommunen behöver ta ett mer syste matiskt 
grepp. I bokslutet hittar du exempel på vad kom
munen gjort inom miljöområdet under året som gått 
samt information om vad som är planerat framöver. 

Vilka omfattas?

Alla kommunens förvaltningar och bolag omfattas 
av kommunens verksamhetsplan och de miljömål 
och inriktningar som ges där. Därför ingår hela 
kommunkoncernen i miljöbokslutet.

Vill du veta mer?

Läs mer om kommunens miljöarbete på  
kalmar.se/miljo, eller ring 048045 00 00.
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KOMMUNENS MILJÖARBETE
Kommunen arbetar för en VÄLMÅENDE NATUR, 
med ett rent Östersjön, levande vattendrag och 
ett rikt odlingslandskap. Flera kommunala bolag 
står för viktiga miljö och samhällstjänster som 
vattenrening och förnybar energiproduktion. Att 
göra naturen tillgänglig för friluftsliv och rekreation 
bidrar till att människor mår bra.

Miljömässig SAMHÄLLSUTVECKLING stödjer 
ekosystemtjänster som vattenrening och biologisk 
mångfald. Det skapar också förutsättningar för håll
bart resande och ett cirkulärt samhälle.

Att möjliggöra MILJÖSMART LIV innebär bland 
annat att kommunen stödjer medborgare i att leva 
och konsumera miljömedvetet, till exempel cykla 
och sortera ut matavfall. Information och tjänster 
ingår, till exempel att underlätta för att dela, hyra 
och låna.

KUNSKAP OCH LÄRANDE handlar om att elever i 
förskola och skola ska få en god miljökompetens 
så att de rustas för en vardag och ett yrkesliv där 
miljö frågan är alltmer självklar. Även andra med
borgare får miljökunskap via kommunens verk
samheter, till exempel medarbetare, brukare och 
besökare på bibliotek och på evenemang.

I kommunens uppdrag ingår att bedriva 
 MILJÖTILLSYN enligt miljöbalken. Vid tillsynsbesök 
kontrolleras att verksamheter med miljöpåverkan 
följer miljölagstiftningen och rådgivning ges.

I KOMMUNEN SOM ORGANISATION ingår bland 
 annat arbete med energieffektivisering i egna fastig
heter, fossilbränslefria transporter, minskat mat
svinn, giftfri förskola och miljökrav i upphandling.

Kommunen deltar på olika sätt i UTVECKLING & 
INNOVATION inom miljöområdet. Det kan handla 
om nya tekniker och affärsidéer för att förbättra 
vatten miljön i havet eller pilotprojekt för mer håll
bara transportlösningar.

Miljöarbetet styrs via kommunens årliga verksam
hetsplan. Avsnittet ”Ett grönare Kalmar” är in
delat i områdena God vattenstatus, Fossilbränslefri 
kommun, Livskvalitet i ett grönt Kalmar, Cirkulär 
konsumtion samt Lärande och kompetens. 

Kalmar kommunkoncern är sedan 2012 miljö certifierad 
enligt ISO 14001.
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VATTEN
Rent och giftfritt vatten är viktigt för Kalmar kommuns attraktivitet. Samtidigt är Östersjön ett av 
världens mest förorenade hav. Vattenmyndigheten har konstaterat att statusen i Östersjön och i 
de flesta vattendrag i kommunen behöver bli bättre.

Bara naturlig försurning 

Försurningen i Kalmars vattendrag och sjöar har minskat tack vare minskade utsläpp 
samt att Kalmar och dess grannkommuner följer ett kalkningsprogram. Det går ut på 
att Halltorpsån och nedströms liggande sjöar ska få bättre pHvärde. Kalkningen är en 
förutsättning för att hålla försurningen under kontroll.

Ingen övergödning

Den extra näring som människan släpper ut i havet orsakar övergödning, vilket inne
bär bland annat syrebrist och algblomning. Detta påverkar både livet i havet och de 
människor som vill njuta av ett friskt hav med rent vatten. Kommunen arbetar systema
tiskt för att förbättra tillståndet, både genom att hålla kvar näringen på land och genom 
att ta upp den ur havet. Mycket arbete sker i samverkan, bland annat med markägare.

Levande sjöar och vattendrag 

Människans ingrepp på sjöar och vattendrag har påverkat livet i vattnet negativt. I 
rätade åar försvinner livsmiljöer för insekter, fisk och fåglar. Dessutom rinner vattnet 
snabbare vilket minskar grundvattenbildning och för ut näringsämnen. Kalmar kom
mun mäter sedan två år tillbaka miljötillståndet i de större åarna. Kalmar kommun, 
mark ägare och lokala vattenråd samarbetar aktivt för att förbättra miljön i sjöar och 
vattendrag. 

Inget ytterligare 
arbete behövs

Arbete pågår,
mer behövs

Arbete pågår,
mer behövs
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Grundvatten av god kvalitet 

Det kommunala dricksvattnet i Kalmar är av god kvalitet, och övervakas noggrant. 
Privata brunnar är mer utsatta och därför erbjuder kommunen gratis vattenprover 
i brunnar hos barnfamiljer. För att säkerställa att inget släpps ut som kan förorena 
dricksvattnet kontrollerar kommunen särskilt verksamheter i vattenskyddsområden. 
De senaste årens vattenbrist har visat på behovet av att hushålla med och i vissa om
råden bilda mer grundvatten.

Myllrande våtmarker 

Våtmarker bidrar positivt till många av de andra miljökvalitetsmålen. De är bra för 
den biologiska mångfalden, eftersom de är hem åt många djur och växter. De minskar 
övergödningen eftersom de håller kvar näringsämnen på land. I kommunen finns 
endast små arealer med våtmarker, eftersom många områden har dikats ut. Många är 
till för att ta hand om näringsämnen, men en del är till för exempelvis bevattning eller 
dagvattenhantering. Anlagda våtmarker behöver skötas för att inte förlora sin funktion. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård 

Ekosystemet i Östersjön är i obalans och en lång tid av övergödning, miljögifter och 
överfiske har lett till algblomningar och döda bottnar. På senare år har även invasiva 
arter observerats, däribland den svartmunnade smörbulten som anses vara ett hot 
mot Östersjöns artrikedom. För att Östersjön ska komma i balans måste alla miljömål 
kopplat till vatten uppfyllas.

God bebyggd miljö

Hur vi bygger påverkar vattenmiljön. Dagvatten rinner över våra byggnader, väg
ar och andra hårdgjorda ytor och för med sig näringsämnen och föroreningar till 
 vattendrag och hav. Kalmar kommun renar bland annat dagvatten genom dagvatten
dammar. Förutom rening bidrar dammarna till biologisk mångfald och rekreation. 

Arbete pågår,

mer behövs

Arbete pågår,

mer behövs

Arbete pågår,
mer behövs

Arbete pågår,
mer behövs
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GOD VATTENSTATUS 2027
Ett av Kalmar kommuns prioriterade miljömål är att vattendragen och Kalmarsund ska ha uppnått så kallad god status 
till år 2027. Där ingår bland annat bättre livsmiljö för livet i vattnet, stabil mängd grundvatten samt en minskad över
gödning och förorening av vatten.

Går det att återanvända vatten?

Kalmar har för tillfället en stabil dricksvatten
produktion, men arbete görs för att säkra vatten
försörjningen i ett framtida förändrat klimat. Under 
2019 har Kalmar Vatten utrett möjligheterna att 
genom innovation och nytänkande återanvända 
delvis renat vatten. En möjlighet är att föra tillbaka 
vattnet till Hagbyån för bevattning i jordbruket. En 
annan är att använda det istället för dricksvatten i 
exempelvis toaletter och industriprocesser.

Sätt P för fosfor 

Att stoppa läckage av gödningsmedlet fosfor var 
årets tema vid tillsyn av lantbruk. Närmare hundra 
jordbrukare besöktes och fick diskutera hur de arbe
tar idag och vad som kan förändras för att hindra 
fosforläckage. Med hjälp av en checklista kunde 
man hitta förbättringar. Arbetssätt och checklista 
inspirerade Jordbruksverket och andra kommuner i 
deras arbete.

Ökad kunskap om gamla synder

Under 2019 upptäcktes föroreningen  tributyltenn 
(TBT) i Dragsviken. En möjlig källa är en båtbotten
färg som varit förbjuden i årtionden, men som 
fortfarande kan finnas kvar på båtar. Kom munen 
undersökte därför båtarna i hamnarna vid  Stensö, 
Kullö och Revsudden och såg att ungefär en 
tredjedel innehöll TBT. Under året hittades det 
hormonstörande ämnet PFAS i Törnebybäcken. 
En undersökning påbörjades på före detta brand
övningsområden, vilka är en trolig källa. När ett 
farligt ämne väl läckt ut i vattnet är det mycket 
svårt att rena, och därför är kommunens kontinu
erliga miljötillsyn ett viktigt redskap för att hindra 
spridning av gifter.

Ny metod för att ta upp gifter och näring

Malmfjärden i centrala Kalmar är både övergödd 
och förorenad av tungmetaller som bly, koppar, 
krom och zink. Kommunen driver tillsammans med 
Linnéuniversitetet ett EUfinansierat projekt med 
syfte att hitta nya sätt att ta upp bottenslam, rena 
det och på lämpligt sätt återanvända det. Projektet 
pågår till 2021. 
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Tema: Biologisk 
mångfald

Läs mer på sidan 42.
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Dagvattendammar för rening, bin  
och brandberedskap

Näringsämnen och föroreningar som hamnar i dag
vattnet har stor påverkan på hav och vattendrag. 
Under 2019 renades 75 procent av dagvattnet inom 
Kalmar tätort och 58 procent utanför tätort. För 
att öka reningen anlades under året en dagvatten
damm i Linnéstaden och en i Björnökärr. Sandytor 
skapades och död ved placerades ut, det gör att bin 
och andra insekter trivs. Under året togs en nöd
lägesberedskap för befintliga dagvattendammar i 
tätorten fram. Där ingick ett kartmaterial över upp
tagningsområden för dagvatten som brandkåren 
kan använda för att förhindra att eventuellt farliga 
ämnen når vattendrag vid brand eller olyckor.

Nya lärdomar om vattendragen

För att bättre kunna främja livet under vattenytan 
behövs mer kunskap. Under 2019 samarbetade 
Kalmar kommun med Linnéuniversitetet i projektet 
”Möt fisken”. Forskarna använde sändare för att få 
reda på var och hur gäddor rör sig. Resultaten vi
sade på för forskningen tidigare okända beteenden, 
vilket kommer ge bland andra kommunen möjlig
heter till bättre åtgärder för att stärka gäddans och 
abborrens livsmiljöer. Under 2019 fortsatte projek
ten ”Vattendetektiver” och ”Water Watch” för fem
te året. 180 elever fick genom praktiska exkursioner 
lära sig mer om kommunens vattendrag och vad 
som lever i dem. Dessutom startades ett samarbete 
med Naturum Västervik med syfte att utveckla 
vattenpedagogiken i hela länet.

Musslor och smörbultar 

För att få bukt med övergödningen i havet räcker 
det inte att enbart stoppa tillflödet av näring från 
land. Kväve och fosfor behöver också plockas upp 
ur havet, till exempel via musselodlingar. Under 
2019 skördades nästan tio ton musslor i kom munen. 
Projektet gav ny kunskap, som ska användas i 
fortsatt arbete. Under 2019 påbörjade kommunen 
ett projekt om svartmunnad smörbult, en fisk som 
nyligen invandrat till Kalmarsund. Smörbulten kon
kurrerar med inhemsk fisk om boplatser och föda 
och äter fiskrom, vilket gör att den har en negativ 
effekt på Östersjöns känsliga ekosystem. I projektet 
undersöks om smörbulten kan användas för kom
mersiellt fiske. Då kan man få tillgång till en god 
matfisk och ta upp näring från havet, samtidigt som 
den invasiva arten bekämpas.
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Unikt projekt om mikroplast

Kalmar kommun deltog under 2019 i ett unikt projekt med syfte att minska spridningen 
av gummigranulat från konstgräsplaner. Konstgräsplanen på Bergaviks IP utrustades med 
granulat fällor och mikroplastfilter, så kallade borststationer för spelarna och uppläggnings
platser för snö på planen. Driftspersonal och spelare fick utbildning i hur de bör agera. Mät
ningar visade att med rätt åtgärder kan mikroplastspridningen minskas till mellan tio gram och 
50 kilo, beroende på hur noga spelare och driftspersonal borstar av sig och sina fordon innan de 
lämnar planen.
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Kalmar Vatten och Kalmar kommun ska ta fram en handlingsplan för att skapa bättre 
hantering av dagvatten. 

Skapa möjligheter för fisk att ta sig förbi vandringshinder i vattendragen. 

En kartläggning av vilka områden i landskapet som är lämpliga för att hålla vatten 
och bilda grundvatten ska slutföras och sammanställas.

Mycket arbete återstår med att i samverkan med andra aktörer minska övergöd
ningen via näringstillförsel från land.

Start för Kalmar Refill – ett initiativ där restauranger, hotell och caféer erbjuder gratis 
påfyllnad av vattenflaskor vilket ska minska nedskräpning, klimatpåverkan från 
transporter av flaskvatten och plastkonsumtion.

Tillsammans med andra utveckla kostnadseffektiva lösningar för att ta upp den 
 fosfor och det kväve som släppts ut i Östersjön under de senaste decennierna.
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KLIMAT 
Klimatfrågan är vår tids stora miljöutmaning, och kommer påverka hela det globala samhället. 
Förbränning av fossila bränslen som olja, kol och naturgas är den främsta orsaken till ett föränd
rat klimat. Klimatpåverkan per person och år i Sverige och Kalmar behöver minska från dagens 
cirka nio ton växthusgaser till ett ton.

Begränsad klimatpåverkan

Jordens klimat är ur balans. SMHI:s prognoser pekar på att årsmedeltemperaturen i 
Kalmar kommer att stiga med mellan tre och fem grader till år 2100. Vid en storm kan 
havsnivån då hamna på 2,3 meter över dagens medelvattennivå. Kalmar kommun 
 arbetar systematiskt mot målet att hela kommunen ska bli fri från fossila bränslen 
2030, och för att den egna organisationen ska vara framme redan år 2023. I december 
2019 antog kommunfullmäktige en handlingsplan för målet.

Frisk luft 

Luftkvaliteten i Kalmar är generellt god och har tidigare mätts regelbundet. Efter någ
ra års uppehåll i mätningarna installeras i januari 2020 en ny digital mätstation längs 
Södra vägen som kommer ge information om luftkvaliteten där. Längs med tungt tra
fikerade vägar är luften sämre på grund av bilarnas utsläpp och slitage på vägbanan. 
En annan källa till partikelutsläpp är eldning med ved i pannor och kaminer.

Skyddande ozonskikt 

En global överenskommelse från 1989 om att stoppa ozonnedbrytande utsläpp har 
gjort att ozonskiktet nu håller på att återskapas. Kommunens tillsyn av köldmedia 
bidrar till att nå målet.

Inget ytterligare 

arbete behövs

Arbete pågår,
mer behövs

Inget ytterligare 
arbete behövs
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God bebyggd miljö 

Hur vår bebyggda miljö är utformad påverkar klimatet. Och ett förändrat klimat, 
med extremväder och höjning av havsnivån påverkar hur och var man kan bygga 
fram över. Kalmar kommun arbetar med att få in miljöaspekter tydligare i samhälls
planeringen. 2019 gjordes en nystart i arbetet med klimatanpassning med målsättning 
att ha en klimatanpassningsplan färdig under 2020.

Arbete pågår,
mer behövs
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FOSSILBRÄNSLEFRI KOMMUN 2030
År 2030 ska Kalmar kommun som geografiskt område vara helt fossilbränslefritt. Transporterna är den stora utmaningen, där 
samverkan krävs mellan bland andra samhällsplanering, fordonsindustri, resenärer och köpare av transporttjänster.  Kalmar 
kommun arbetar intensivt med att motivera och möjliggöra för kommuninvånare och verksamheter att resa hållbart.

En biogasboost för hela länet

Kalmar kommun deltar i BiogasBoost, ett länsöver
gripande treårigt projekt med mål att dubbla antalet 
biogasbilar i länet. I kommunens transportcentral 
finns 160 biogasbilar. En nyhet för året är att även 
skåpbilar och fyrhjulsdrivna bilar köpts in. Totalt 
i det geografiska området fanns i början av 2019 
drygt 500 biogasfordon. Biogasen i Kalmar är när
producerad och görs av matavfall och gödsel, vilket 
minskar koldioxidutsläppen med 94 procent jämfört 
med fossila drivmedel. Under 2020 kommer kom
munens tredje biogasmack byggas. Dessutom pågår 
bygget av en mack för flytande gas. Under 2019 
inleddes arbete med att få till biogasproduktion och 
en biogasmack i södra kommundelen. En genom
förd kartläggning visar på stora mängder gödsel 
och stort intresse bland lantbrukarna.

På egna ben till skolan

Att ta sig till skolan via gång, cykel eller kollektiv
trafik är bra för miljö, hälsa, trafiksäkerhet och 
lärande. Under 2019 deltog 14 av de 16 kommuna
la skolorna i projektet På egna ben till skolan där 
bland annat tävlingar och utbildningsmaterial om 

miljö, hälsa och trafiksäkerhet ingår. Under fem 
höstveckor tävlade 85 mellanstadieklasser i kom
munen i att ta sig till skolan på ett hållbart sätt. 
Projektet fortsätter under 2020 med målsättningen att 
få till en bestående förändring i barns och ungas res
vanor. Nästa steg är att elever och vårdnads havare 
får tycka till om skolvägen utifrån trafiksäkerhet.

Cykelvägar för nya resmönster

Nästa generations cykelvägnät ska utformas med 
fokus på ökad framkomlighet och förstärkt trafik
säkerhet. Fotgängare och cyklister ska i större 
utsträckning än idag separeras genom att cykel
trafiken hanteras som ett eget transportslag. Efter
som många av de befintliga cykelvägarna är byggda 
efter gårdagens standard ska cykelvägnätet löpande 
förnyas. Exempel på insatser 2019 är breddningar 
av cykelvägar, cykeldetektering vid rödljus, cykel
parkeringar vid busshållplatser och åtgärder för att 
ta bort felande länkar.
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Hållbara resval i vardagen

Tillsammans med Linnéuniversitetet driver Kalmar 
kommun projektet Hållbara resval, där målet är att 
öka andelen hållbara resor till och från stadskärnan 
med tio procent under de tre år projektet pågår. 
 Fokus ligger på att få arbetspendlare att välja håll
bara transportmedel. Hittills har sju stora arbets
givare anslutit sig till utmaningen. Under hösten 
2019 genomförde kommunen även en klimatväxling 
med syfte att göra det billigare att arbetspendla 
med buss än att parkera i stadskärnan. Månads
parkeringen togs bort men dagskostnaden förblev 
oförändrad. Därmed kunde månadskortet för kol
lektivtrafik i Kalmar kommun subventioneras med 
ytterligare 32 procent.

Stort intresse för solenergi

Alla nya fastigheter som Kalmar kommun bygger 
får solceller på taket, och befintliga fastigheter 
kompletteras successivt. Under 2019 installerades 
elva nya anläggningar, vilket ger 24 stycken totalt. 
Målet är att ha solceller på 30 fastigheter 2020, vilka 
beräknas producera cirka 500 MWh per år och då 
ge tre procent av elbehovet hos serviceförvaltning
ens fastigheter. Kalmarhem installerar solceller på 
all nybyggnation där det är tekniskt möjligt och 
har nu solceller på tio byggnader och solfångare 
på fyra. KIFAB installerar solceller på den nya 
Tallhags skolan. Kalmar Energi har byggt två sol
parker. De ägs och drivs av 18 företag och fören
ingen  Kalmarsund Sol där cirka 250 privatpersoner 
är medlemmar. Under året slutfördes den tredje 

etappen av fyra i Törneby solpark. Fullt utbyggd 
kommer den att producera 2,3 GWh per år. Kalmar 
Energi utvecklade under 2019 en tjänst där helhets
service erbjuds för köp och installation av solceller 
på eget tak. Lanseringen av tjänsten resulterade i 
120 förfrågningar. Kommunens energi och klimat
rådgivare ordnade under året flera välbesökta infor
mationskvällar för privatpersoner och bostadsrätts
föreningar. I augusti ordnades en solcellssafari där 
anläggningar runt om i länet visades upp för över 
hundra intresserade besökare. 

Smart energianvändning där varenda 
krona räknas

2011 startade Kalmar kommun ett stort projekt 
för att effektivisera energianvändningen i fastig
heterna. Resultatet visar på en stor minskning av 
energibehovet samt bättre inomhusklimat när det 
gäller värme och luftkvalitet. Erfarenheter från 
projektet används nu löpande vid underhåll av 
fastigheterna. Under året påbörjades arbete med att 
föra in kommunens över 1 000 energimätare i ett 
automatiskt uppföljningssystem. Kalmarhem har 
minskat energianvändningen med 23 procent sedan 
2007 och ligger nu på 111 kWh/kvm, vilket är lägre 
än genomsnittet i Sverige. Siktet är inställt på 101 
kWh/kvm 2030. Under 2019 deltog Kalmarhem i 
ett forskningsprojekt kallat Tidstegen, med syfte 
att utvärdera klimatnyttan av olika energiåtgärder 
utifrån lokala förutsättningar. Resultatet kommer ge 
en smart prioritering av åtgärder utifrån kostnad, 
energieffektivisering och klimatpåverkan.
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Fossilbränslefria fordon, resor och 
inköpta transporter 2023

Krav på helt eller delvis fossilfritt drivmedel är 
ställda i 40 procent av de upphandlingar där 
transporter ingår. Exempel på tjänster som utförs 
med el, biogas eller HVO som drivmedel är mat
distribution, bussresor och parkeringsövervakning. 
 Kalmarhem ställer motsvarande krav och har som 
mål att alla ramavtalsleverantörer ska vara fossil
bränslefria år 2023. 76 procent av kommunens 
egna fordon är nu fossilbränslefria. Resebehovet i 
verksamheterna minskar genom videokonferenser 
och tekniska hjälpmedel som trygghetskameror och 
medicinrobotar. Kamerorna gör att personal i om
sorgen inte behöver göra en fysisk resa för att se till 
att brukare som bor kvar hemma mår bra nattetid.

Gröna lån är en win-win

Gröna lån är Kommuninvests gemensamma sats
ning på ett mer hållbart samhälle. Räntan på ett 
grönt lån är mer fördelaktig, och finansieringen 
är stabil eftersom placerarna vill att deras förval
tade medel ska göra skillnad för miljön och skapa 
miljönytta. Kalmar kommunkoncern är en av 14 
kommuner som vid årsskriftet hade beviljats mer 
än en miljard kronor i Gröna lån. 16 av kommun
koncernens investeringsprojekt finansieras inom 
sex olika projektkategorier som främjar övergången 
till lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt 
eller minskar klimatpåverkan genom förnybara 
energikällor och energieffektiviseringar. För att 
investeringen ska godkännas i kategorin energi
effektivisering så måste den vara minst 30 procent. 
Detta uppnåddes i sex fastigheter: Sjöängsskolan 
i Lindsdal, Kalmarhems nyproduktion i  Oxhagen, 
Skärgårdsstaden, Påryd och på Karlssons äng, vil
ket innebär att miljöprestandan där är hög.
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KALMAR KOMMUN SOM ORGANISATION 

• 2019 hade Kalmar kommuns transportcentral 
161 biogasfordon, 61 elbilar, 72 etanolbilar, 79 
fordon på biodiesel samt 109 dieselbilar. 

• Förvaltningarnas koldioxidutsläpp var 700 ton, 
vilket är en minskning med cirka 30 procent 
sedan 2017.

• Egen bil i tjänsten användes 450 000 kilometer.

• När serviceförvaltningen bygger nya fastigheter 
ställs krav på 25 procent lägre energiåtgång än 
vad lagen kräver.

• Krav på helt eller delvis fossilfritt drivmedel ingår 
i 40 procent av relevanta avtal.

• Motsvarande 15 procent av den el som används 
i kommunens fastigheter kommer från egen sol 
och vindkraft.

KALMAR KOMMUN SOM GEOGRAFISKT OMRÅDE 

• Koldioxidutsläppen per invånare i det geogra
fiska området gick ner med åtta procent mellan 
2015 och 2017.

• Sedan 2017 har laddningen i Kalmar Energis 
elmackar ökat från tio till 47 MwH.

• Cykeltrafiken ökade med nio procent och den 
kollektiva stadstrafiken ökade med fyra procent.

• Kalmar länstrafiks Kollektivtrafikbarometer visar 
att andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång var 43 procent.

• Sex procent av bränslet som tankades på   
Kalmar Öland Airport var biobränsle gjord på 
använd frityrolja.
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En mobilitetsstrategi ska tas fram som beskriver hur människor och varor ska trans
porteras i kommunen.

Få med hela samhället i övergången till förnybart bränsle, där personbilar är den 
enskilt största utsläppskällan.

Kalmar kommun ska inleda en klimatdialog med bland annat invånare, organisatio
ner och företag. 

Utvidga klimatarbetet till att omfatta fler växthusgaser.

Projektet Hållbara resval fortsätter med bland annat utmaningar mellan arbets
givare och cykelbibliotek. Ett cykelgarage vid tågstationen och tre cykelparkeringar i 
stadskärnan kommer ge plats för ytterligare 180 cyklar.

Hantera miljö och klimatpåverkan från byggnation i ett livscykelperspektiv.
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LEVANDE LANDSKAP 
Hållbar skötsel av naturmiljöer ger väl fungerande ekosystemtjänster, vilket är en förutsättning för 
god folkhälsa, livskvalitet och välfärd. Ett villkor för ekosystemtjänster är hög biologisk mångfald. 
Idag är utdöendetakten upp emot 1 000 gånger snabbare än normalt, och man  räknar med att en 
miljon arter riskerar att försvinna till följd av pågående exploatering och klimatförändringar. 

Ett rikt odlingslandskap 

Århundraden av brukande av mark har format naturen i Kalmar. Lantbruket är livs
kraftigt och det finns fortfarande naturbetesmarker och bevarade kulturmiljöer. Tren
den att mindre lantbruk slås ihop till större och att markerna brukas mer intensivt och 
ensidigt påverkar dock det rika odlingslandskapet och växt och djurlivet negativt.

Levande skogar

I Kalmar kommun finns några av de mest värdefulla eklandskapen i världen. Mark
ägarna, inklusive Kalmar kommun, har därför ett stort ansvar för att bevara denna 
sällsynta miljö, och se till att viktiga skogsområden hänger ihop så att de djur och väx
ter som lever där klarar sig på sikt. Samtidigt finns andra behov som man behöver ta 
hänsyn till, exempelvis utbyggnad av samhället, vilket gör att den kommunala skogen 
kontinuerligt minskar. Det behövs en långsiktig plan över hur skogslandskapet ska 
skötas för att artrika miljöer ska bevaras och utvecklas. Den kommunala skogen bidrar 
med råvaror och rekreationsmöjligheter, och är en viktig del i kommunens fortsatta 
arbete att stärka naturen och gynna dess biologiska mångfald. 

Arbete pågår,
mer behövs

Arbete pågår,mer behövs
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Ett rikt växt- och djurliv

Den biologiska mångfalden är hög i Kalmar kommun, men många arter är hotade. 
Våra mest unika och värdefulla miljöer för biologisk mångfald är strandängar, sandiga 
marker och ekmiljöer. Dessa naturtyper behöver bevaras och stärkas för att säkerställa 
att artrikedomen i dem finns kvar även i framtiden. För att uppnå miljömålet krävs 
mycket arbete på lokal, regional och nationell nivå. Exempel på vad kommunen kan 
göra är att arbeta med grön infrastruktur vid exploatering och planering, öka den 
tätortsnära naturen och inkludera ekosystemtjänster i översiktsplanen.

Lite arbete,
mycket mer

behövs
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LIVSKVALITET I ETT GRÖNT KALMAR

Friluftsliv för fler

Sedan två år tillbaka arbetar Kalmar kommun 
intensivt med att utveckla både information om 
och möjligheter till ett aktivt friluftsliv. Under 2019 
utformades ett långsiktigt friluftsprogram samtidigt 
som flera mindre projekt pågick. Informations
material togs fram för två stadsnära promenader, 
som visar upp det unika Kalmar genom att berätta 
om befästningsstaden och stadens träd och kultur
historia. I samarbete med Kalmar orienteringsklubb 
inledde kommunen projektet ”Hitta ut”, där ett 
digitalt verktyg som ska locka ut fler i natur och 
kulturlandskapet ska tas fram.

Från skrot till äng

Täckning av den östra delen av den tidigare depo
nin vid Tegelviken inleddes under 2019. Gammalt 
uppstickande skrot ska täckas över och läckage till 
Västra sjön ska minska. Översta lagret på kullen ska 
bli sandig mark med ängsblomster och död ved, för 
att skapa en miljö där pollinerande bin och fjärilar 
kan trivas. Kullen kommer att anpassas för frilufts
liv med stigar och sittplatser, och blir därmed en av 
få utsiktspunkter i Kalmar.

Bevara träd i stadsmiljö

Många träd i Kalmars stadsmiljö mår dåligt. Det 
finns flera anledningar till detta. En är brist på 
vatten och näring på grund av hårdgjorda ytor. En 
annan är ledningar under marken som påverkar 
rötternas utbredning. Träd får också skador på 
stammar och rötter till följd av påkörningar. Under 
året togs ett flertal lindar ned av säkerhetsskäl. För 
att förbättra trädens livsmiljö planteras nu nya träd 
i skelettjord, vilket förebygger packning av jorden. 
En annan utmaning är almsjukan som orsakade 
många almars död under året. Almar har ett stort 
kulturhistoriskt värde eftersom de är väldigt gamla, 
exempelvis en alm i stadsparken som planterades 
redan år 1770. Kommunen planerar att vaccinera 
vissa träd mot almsjukan, och att återplantera de 
som försvunnit.
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Tema: Biologisk 
mångfald

Läs mer på sidan 42.
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Förtätning som kräver sanering

Förtätningen av Kalmar stad fortsätter och där
med ökar behovet av att sanera förorenad mark. 
 Under året har sanering genomförts vid Rifaparken, 
Tolvmannagatan och Månstenen. Sanering har även 
påbörjats av de förorenade områdena vid Kalmar 
gasverk, Fredriksskans och Vassmolösa ångsåg. 
Vid Kalmar gasverk inleddes den första etappen 
sanering under våren. Fredriksskans avslutades vid 
årets slut. Projektering av Vassmolösa ångsåg på
börjades under 2019 och sanering planeras till 2020. 
Områdena utgör ingen direkt fara för människors 
hälsa, men risk finns att farliga ämnen sprids till yt 
och grundvattnet.

Källsortering i stadsmiljö 

För att bidra till återanvändning av material  arbetar 
Kalmar kommun för en ökad källsortering. Under 
sommaren 2019 testades källsortering på evene
mang, exempelvis Stadsfesten och Ironman. På 
utvalda platser i centrala Kalmar och i Långviken 
testades källsortering för besökare, där plast, pant 
och restavfall erbjöds. Tyvärr slängdes mycket 
skräp i fel tunna, och det är en bra bit kvar innan 
det finns fungerande källsortering i stadskärnan 
och på evenemang. 

Intensiv städning av Kalmars kust

Tillsammans med sju föreningar genomförde 
kommunen sju så kallade strandstädningar. Över 
ett ton skräp samlades in, som sedan sorterades och 
återvanns. Många andra invånardrivna aktiviteter 
genomfördes i kommunen, organiserade av Plocka 
skräpklubben, Städa Sverige och Håll Sverige Rent. 
Tillsammans med Västerviks kommun fortsatte 
Kalmar kommun utvecklingen av Strandstädar
kartan. Det är ett digitalt redskap där invånare kan 
rapportera in att det finns skräp i naturen som de 
antingen städat bort själva eller som kommunen 
behöver hjälpa till med.



33

Samråd för Kalmar kommuns nya översiktplan med fokus på livskvalitet.

Att stoppa nedskräpning av offentliga miljöer.

Friluftslivet utvecklas genom flera projekt, exempelvis terrängcykelstigar i  Snurrom, 
förbättrad information och tillgänglighet i Krankelösa och Ljungnäs samt lansering 
av det digitala verktyget Hitta ut.

Bibehålla och stärka den gröna infrastrukturen i kommunens tätorter.

Stensö ska bli naturreservat, med syfte att utveckla biologisk mångfald och säker
ställa rekreationsvärden i området.

Att motverka granbarkborreangrepp i kommunal skog.
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GOD BEBYGGD MILJÖ 
Hur samhället ska vara planerat och fungera för att en hållbar utveckling ska uppnås ingår i må
let om ”En god bebyggd miljö”. En kommun kan bidra genom att utveckla parker, grönområden 
och tätortsnära natur samt skapa en klimatsmart och trygg infrastruktur där gång, cykel och 
kollektivtrafik prioriteras. Kommunen kan i rollen som byggherre, fastighetsägare eller hyresgäst 
även ställa miljökrav på byggnader. Omställning från linjär till cirkulär ekonomi omfattas också.

God bebyggd miljö 

Kalmar kommun kan påverka den bebyggda miljön, och har därmed ett stort ansvar. 
Arbete sker bland annat inom exploatering av mark, planarbete, hantering av dag
vatten och avlopp samt resursförbrukning. En ny översiktsplan är under framtagning 
och ska vara färdig 2021, vilken ska ge förutsättningar för en hållbar samhällsplane
ring. Kalmar kommun är dessutom rik på kulturvärden, vilka enligt målet ska bevaras.

Giftfri miljö

Vissa miljögifter minskar medan andra ökar. I nuläget saknas mycket kunskap om hur 
människa och miljö påverkas, framförallt kring nytillverkade ämnen i varor vi köper. 
Kalmar kommun arbetar för att minska både antal och mängd farliga ämnen inom 
den egna verksamheten och via tillsynen. 2019 sanerades förorenad mark på ett flertal 
ställen i kommunen. I en upphandling av kemiska produkter och plastartiklar ställdes 
tuffa krav på ingående ämnen. Via tillsyn, rådgivning och information arbetade kom
munen för att minska utsläpp av bekämpningsmedel i trädgårdar och jordbruk. 

Arbete pågår,
mer behövs

Arbete pågår,
mer behövs
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Säker strålmiljö

Kommunen arbetar systematiskt med att se till att invånarna i Kalmar skyddas från 
strålning. Kontinuerliga mätningar görs på olika ställen i kommunen, för att bevaka 
nivån av radioaktiv strålning. Kalmars rullstensåsar är riskområden för markradon, 
möjlighet finns att få gratis radonmätning i bostäder för privatpersoner. Vid planering 
av bostäder, förskolor och skolor tas hänsyn till elektromagnetiska fält. När förskolor 
och skolor byggs och renoveras skapas solskydd i utomhusmiljöer. Under 2019 har 
kommunen gjort extra tillsyn av solarier.

Inget ytterligare 
arbete behövs
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CIRKULÄR KONSUMTION
För att mänskligheten ska överleva på lång sikt behöver flödena i vårt samhälle gå från linjära till cirkulära. Inga icke 
förnybara resurser ska hamna på soptippen och de förnybara behöver användas så smart som möjligt. Nya konsumtions
mönster som går ut på att dela, hyra, låna, laga eller återanvända är en del av lösningen. Mer än hälften av klimatpåver
kan och 80 procent av utsläppen av farliga ämnen orsakad av vår konsumtion sker utanför Sveriges gränser. 

Rädda maten! 

Att minska matsvinnet är ett ständigt pågående 
arbete i kommunens kök. 2019 genomfördes infor
mationskampanjen ”Rädda maten” i alla skolor. 
Mätningar visar att tallrikssvinnet i skolan gick 
ned till 13 gram per portion, en minskning med 19 
procent från 2018. Svinnet motsvarar vikten av en 
liten köttbulle per skolelev om dagen. I förskolan 
är svinnet 29 gram per portion och i omsorgen tolv 
gram per portion. Totalt sett var matsvinnet 35 ton i 
skolan, 21 ton i förskolan och sex ton i omsorgen. 

Under hösten 2019 startade ett pilotprojekt med för
säljning av mat som annars hade gått till spillo. På 
en förskola, en skola och två omsorgs restauranger 
såldes portioner för 30 kronor styck, vilket varit 
mycket uppskattat. Under 2020 ska konceptet ut
vecklas till alla kök inom omsorgen.
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Fler vill dela bil 

Under 2019 ökade intresset för kommunens 
 dElbilspool. Bilpoolen drivs av åtta företag och or
ganisationer, vars medarbetare använder elbilarna 
på vardagar. På helger och kvällar är bilarna fria 
för privatmedlemmar att boka. Dessa fördubblades 
under året till 200 av de totalt 1 600 medlemmarna. 
Efter årets utökning med en bil i mellanklassen och 
en skåpbil finns nu femton bilar i poolen. Bilarna 
kördes under året mer än 22 000 mil, varav 8 500 
mil av privatpersoner.

Bort med onödig engångsplast

Kalmar kommuns politiker beslutade under året att 
onödig plast ska tas bort. Under 2018 användes  
65 000 kaffemuggar, 150 000 bestick och över   
200 000 muggar och glas av engångsplast. Kommu
nens centralförråd slutade sälja dessa produkter 
2019 med målet att användningen ska gå mot noll 
under 2020. På sikt ska även annan engångsplast 
som till exempel matlådor, handskar och förkläden 
ses över. I kommunen används varje år ungefär 
en och en halv miljon plastpåsar. Under året togs 
hundratals papperskorgar bort, med målsättningen 
de, och plastpåsarna som används där, ska vara 
borttagna från alla kontor 2020 och i annan kommu
nal verksamhet senast 2021.

Underkänt i källsortering

För att vara förebilder i samhällets miljöarbete 
har kommunens verksamheter en bit kvar när det 
gäller källsortering. Under året gjordes en så kall
lad plockanalys som visade att hälften av avfallet 
var fel sorterat. En enkät bland kommunanställda 
visade att många fortfarande tycker det är svårt att 
källsortera alternativt att möjligheten inte finns. 
 Parallellt med att papperskorgar tas bort införs 
därför sortering i alla kommunens verksamheter. 
Informationsmaterial och en film togs fram och ska 
spridas under 2020. 

Även Kalmars invånare behöver bli bättre på 
källsortering. KSRR:s plockanalys från 2019 visar att 
mer än 60 procent av avfallet är felsorterat. Drygt 20 
procent av det som hamnar i restavfallet är mat
avfall och cirka 35 procent är förpackningar. Om 
avfallet sorterats rätt hade totalmängden restavfall 
varit 2,4 kg per villahushåll och vecka respektive  
0,6 kg per vecka för hushåll i flerfamiljshushåll. 
Totalt eldas tusentals ton material upp som kunde 
ha återvunnits.
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Helhetstänk kring lekplatser

Kalmar kommuns lekplatser ska vara kreativa och 
trygga platser som är säkra både för hälsan och 
för miljön. Kalmar kommun arbetar aktivt för att 
använda mindre plast och mer naturliga material 
exempelvis sand och trä. Under 2020 ska kork testas 
som fallskydd istället för gummi i Skälbys lekpark. 
Där gummi används läggs det i form av plattor 
istället för att helgjutas, eftersom det då går att byta 
ut plattor var för sig om materialet skulle skadas. 
Vid val av växter väljs sådana som blommar och ger 
ätbara bär för att gynna den biologiska mångfalden.

Koll på byggmaterialet 

Kalmar kommun har en handlingsplan för Giftfria 
förskole och skolmiljöer som säger att det bygg
material som används ska vara fritt från farliga 
ämnen. Att kontrollera detta är en utmaning 
eftersom ett stort antal olika produkter används i 
en skolbyggnad. Djurängsskolan som stod färdig 
hösten 2019 innehåller material som valts enligt 
miljödatabasen Sunda hus. Nästan 500 produkter är 
kontrollerade och registrerade. 

Kalmar kommun ska i framtida byggprojekt an
vända sig av tidigare kontrollerade produkter eller 
använda en miljödatabas. Kalmarhem ställer krav 
på att byggprodukter ska uppfylla krav i systemet 
Byggvarubedömningen. Om andra produkter ska 
användas måste Kalmarhem godkänna det först.
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Giftfri städning

Kalmar kommun har sedan flera år tillbaka arbetat 
aktivt med att minska miljöbelastningen från lokal
vård, bland annat genom städning med avjoniserat 
vatten. 10 000 av totalt 280 000 kvadratmeter städas 
nu utan att kemiska produkter används. 2019 
gjordes en kartläggning som visar att det går åt 1,4 
ton tvättmedel och 4 400 kubikmeter vatten per år 
för att tvätta de mer än 200 ton städtextilier som an
vänds. Lokalvården investerar löpande i doserings
system till verksamhetens tvättmaskiner för att 
undvika överdosering. Under året togs ett beslut 
om att införa så kallad behovsanpassad städning, 
vilket innebär att ingen städning, med tillhörande 
miljöbelastning, ska ske i onödan. 

Kemikaliekoll

Arbetet med att rensa ut, registrera och risk bedöma 
alla kemiska produkter fortsatte. Kommunens ar
betsplatser, till exempel verkstäder, skolor, brand
kår och boenden, gås igenom systematiskt. Många 
kemikalier har rensats bort och de cirka  1 200  
produkter som återstår finns i ett samlat ITsystem.
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Arbete med ett politiskt uppdrag om att undersöka möjligheten att skapa en klimat
neutral, cirkulär och uppkopplad stadsdel där smarta lösningar testas, exempelvis 
cirkulärt vatten.

Kartlägga materialflöden i kommunens verksamheter för att de ska bli mer cirkulära. 

Kalmar är pilotkommun i en forskningsstudie om klimatpåverkan från konsumtion 
på lokal nivå.

Skapa hållbara konsumtionsmönster i samhället, bland annat genom att öka möjlig
heterna att hyra, dela och låna.

Få kommunens verksamheter och alla invånare att källsortera.

Ställa rätt krav vid upphandling och följa upp dem för att få hög miljöprestanda för 
produkter och tjänster ur ett livscykelperspektiv.
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TEMA: BIOLOGISK MÅNGFALD
Kalmar kommun arbetar för att skapa en långsiktigt hållbar naturvård. Där ingår att bevara och vårda miljöer viktiga för 
biologisk mångfald och för människors välmående. Exempel på vad som görs är vård av gamla träd, död ved lämnas kvar 
i naturen, bekämpning av invasiva arter och återskapande av miljöer som ängar, våtmarker och naturliga vattendrag. Vid 
planering av nya grönytor väljs busk och trädarter som ger bär eller på annat sätt gynnar växt och djurliv.

Gräsmattor blir ängsmark

Jordbrukslandskapet är under ständig föränd
ring. Ängs och hagmark har under det senaste 
århundradet minskat i hela Sverige. Ängar är en 
artrik natur och viktig för många arters överlevnad, 
inte minst pollinerande insekter som bin, fjärilar 
och blomflugor. Som ett första steg för att gynna 
pollinerarna gjorde kommunen under 2019 om fyra 
hektar gräsmatta till äng. Kommande år planeras 
för ännu mer ängsmark, bland annat på bullervallar 
och i rondeller. Ängsmark ger dessutom en ökad 
kolinlagring i marken, rening av vatten, förbättrad 
hälsa, och skydd mot extrema väder. För att få mer 
naturbetesmark kartlades under året lämplig kom
munal mark. Nästa steg är att undersöka intresset 
från lokala djurhållare.

Kalmars eklandskap vårdas

Eken är ett viktigt träd för den biologiska mång
falden, och kan under sin livstid vara hem för upp 
emot 1 500 arter. Ju äldre eken är desto mer värde
full är den för naturen, eftersom många arter trivs 
först när eken blivit grov och ihålig. Gamla ekar har 

blivit alltmer sällsynta i Sverige, vilket gör Kalmars 
eklandskap mycket värdefulla. Under 2019 kart
lades ekmiljöer för att identifiera utvecklingspoten
tial och skötselbehov. Planen är att kommunen ska 
sköta ekmiljöerna på egen mark ännu bättre under 
kommande år. Viktiga åtgärder är att röja runt om 
ekarna, så att de får en chans att breda ut sig och 
växa, samt att lämna kvar död ved. 

Levande vattendrag och myllrande 
våtmarker 

Under året har mycket konkret arbete gjorts för 
att förbättra den biologiska mångfalden i de större 
åarna. I Ljungbyån gjordes lekplatser och uppväxt
miljöer för fisk i ordning, vilket även gynnar insek
ter. Längs ån skapades också svämzoner där vattnet 
kan breda ut sig, vilket fångar näringsämnen. Två 
nya våtmarker, i Igelösa och i Förlösa, gjordes i 
ordning, vilket lokalt minskar övergödning och blir 
hem åt fåglar, groddjur, insekter och växter. Detta 
och mycket annat vattenarbete drivs i samverkan 
med de tre lokala vattenråd som finns i kommunen. 
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Den biologiska mångfalden är hög i Kalmar kommun. Här finns allt från solig tallmark och djup 
gran och ädellövskog till öppna ekhagar, sandiga åsar och en kustmiljö med strandängar. Varia
tionen av naturtyper med höga värden gör att ett stort antal arter trivs här. 

I Kalmar kommun finns:

• Några av Europas mest värdefulla ekmiljöer för biologisk mångfald.

• Över 600 rödlistade arter, det vill säga arter som riskerar at försvinna från Sverige om vi inte 
vårdar naturen bättre.

• 180 av Sveriges 273 biarter, av dessa är 25 rödlistade, varav några påträffats mitt i staden.



341575


