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OM HANDLINGSPLANEN 

Beställare 
 

Uppdraget att ta fram en koncernövergripande handlingsplan för målet ”Kalmarsund, våra 
vattendrag och vårt grundvatten ska ha uppnått god vattenstatus 2027” gavs i Kalmar 
Kommuns verksamhetsplan med budget år 2018. Handlingsplanen gäller tills 2027, och ska 
uppdateras 2023. 

Syfte och omfattning 
 

Handlingsplanen omfattar Kalmar kommunkoncern. Syftet med handlingsplanen är att skapa 
långsiktighet i arbetet, underlätta samverkan samt ge en helhetsbild av målarbetet fram till 
2023. Kalmar kommuns mål om god vattenstatus bygger på Vattenmyndighetens definition 
och utgångsläget för åtgärderna i denna handlingsplan är Vattenmyndigheten Södra 
Östersjöns vattendistrikts förvaltningsplan.  

Handlingsplanen ska komplettera andra styrande dokument som berör vatten, vilket 
innefattar översiktsplanen och dess tematiska tillägg Vatten och avlopp (KS 2015/0385). 
Handlingsplanen kommer att relatera till kommande klimatanpassningsplan och 
dagvattenhanteringsplan. 

Aktiviteter som berör Kalmar kommun som organisation eller utövas på kommunal mark 
betecknas med ORG (organisation) i handlingsplanen. För aktiviteter inom Kalmar kommuns 
geografiska område, där kommunen inte har rådighet och främst kan påverka genom att 
bidra med rådgivning och samverkan, används beteckningen GEO. Aktiviteter som har en 
tydlig koppling till Vattenmyndighetens förvaltningsplan är utmärkta och kopplade till deras 
åtgärder. 

Genomförande och styrning 
 

Målet om god vattenstatus finns med i Kalmar kommuns årliga verksamhetsplan och budget. 
Förvaltningar och bolag har olika stora möjligheter att bidra till att målet uppfylls. 
Aktiviteterna pekar på en eller flera förvaltningar och bolag som har ansvar för 
genomförandet. De läggs in årligen i ordinarie styrning, exempelvis verksamhetsplaner. 

Uppföljning 
 

Uppföljning av målet sker genom Vattenmyndighetens bedömning för förvaltningscykel 4 
(2021- 2027) och Kalmar kommuns miljöövervakning. Mätningar sammanställs i 
databasen VISS (VattenInformationsSystemSverige). Aktiviteterna följs upp genom 
ordinarie uppföljning av kommunens verksamhetsplan med budget. 

Finansiering av åtgärder  
 

Vilken typ av finansiering som är aktuell beror på aktivitetens karaktär. Där aktiviteten 
handlar om att successivt utveckla kommunens verksamhet eller byta förhållningssätt sker 
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finansiering inom befintlig ram alternativt så äskas medel inom ordinarie budgetprocess. 
Externfinansiering ska sökas där det är möjligt, dock ändras programmen över tid och 
därför har åtgärderna inte specificerats med om externfinansiering är lämpligt eller ej. 
Exempel på sökbara program är LONA (Lokala naturvårdande åtgärder) och LOVA 
(Lokala vattenvårdande åtgärder). Medel för medfinansiering kan sökas hos Kalmar 
kommuns vatten- och miljönämnd. 

Metod 
 

Förslaget till handlingsplan är framtaget i dialog med tjänstepersoner inom de sakområden 
som ingår. En genomgång av goda exempel från andra kommuner och organisationer är 
genomförd. 

Projektledare 
 

- Frida Gustafsson, Strateg för ekologisk hållbarhet, kommunledningskontoret 
- Karin Löfström, Strateg för ekologisk hållbarhet, kommunledningskontoret 

Följande personer från kommunens förvaltning och bolag har bidragit i arbetet 
 

- Sara Gripstrand, Strateg för ekologisk hållbarhet, Kommunledningskontoret 
- Jonas Sverkén, Förvaltningschef, Kommunledningskontoret 
- Susanna Minnhagen, Projektledare, Serviceförvaltningen 
- Renate Foks, Projektledare, Serviceförvaltningen 
- Ola Jonsson Sennefjord, Projektsamordnare, Serviceförvaltningen 
- Johan Wegenke, Projektledare, Serviceförvaltningen 
- Malin Engdahl, Enhetschef, Samhällsbyggnadskontoret 
- Staffan Johnson, Miljöchef, Samhällsbyggnadskontoret 
- Christian Sandholm, Miljöskyddsinspektör, Samhällsbyggnadskontoret 
- Rikard Tillback, Miljöskyddsinspektör, Samhällsbyggnadskontoret 
- Sara Paulsson, Miljöskyddsinspektör, Samhällsbyggnadskontoret 
- Line Nilsson, Miljöskyddsinspektör, Samhällsbyggnadskontoret 
- Carl-Johan Fredriksson, Miljöskyddsinspektör, Samhällsbyggnadskontoret 
- Fanny Ramström, Planarkitekt, Samhällsbyggnadskontoret 
- Anna Aleljung, Miljöspecialist, Kommunledningskontoret 
- Mats Begnert, Exploateringsingenjör, Kommunledningskontoret 
- Harald Persson, Kalmar Vatten AB 
- Birgitta Arnesdotter Landström, Kalmar Vatten AB 
- Stefan Ahlman, Kalmar Vatten AB 
- Ola Herrloff, Säkerhets- och miljöchef, Kalmar Öland Airport AB 

 

Följande personer från Länsstyrelsen Kalmar län har bidragit i arbetet 
- Carina Pålsson, Länsstyrelsen Kalmar län 
- Maria Hauxwell, Länsstyrelsen Kalmar län 
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INLEDNING 

Levande vattendrag och kustvatten med rika natur- och kulturupplevelser samt med rent 
dricksvatten ger livskvalité och är en förutsättning för Kalmars utveckling. Hållbara 
ekosystem i vattenmiljö är en förutsättning för att bedriva jordbruk och industri, främjar 
turism, ger oss dricksvatten och ett rikt friluftsliv med bad, fiske och förutsättningar för 
vackra vandringsleder. 

 

Sveriges landskap har under det senaste seklet påverkats av en betydande 
dräneringsverksamhet, där man dikat ut våtmarker och sänkt sjöar för att öka andelen 
jordbruksmark men även för att bedriva skogs- och torvbruk. Naturliga vattendrag rätades 
och breddades, vilket effektivt ledde ut vatten till sjö och hav. Nästan en fjärdedel av 
Sveriges våtmarker torrlades. Störst andel våtmark försvann i södra Sveriges slättlandskap 
som nu har ungefär en tiondel av sina ursprungliga våtmarker kvar. Resultatet är ett 
landskap med låg kapacitet för att jämna ut vattenflöden och hålla kvar vatten. Detta i sin 
tur leder till marker som är sämre på att hålla en jämn vattentillgång, rena näringsämnen 
och föroreningar, grundvatteninfiltration, lek- och uppväxtmiljöer för vattenlevande djur, 
lokal klimatreglering samt kolinlagring i marken (Naturvårdsverket, 2017). Landskapets låga 
förmåga att hålla vatten i kombination med dess låga årliga nederbörd (500 – 600 mm) 
förväntas ge vattenbrist i ett varmare klimat. Under torra somrar har man redan sett 
konsekvenser för jordbruk, skogsbruk och dricksvattenförsörjning, och dessa problem 
förväntas öka med längre och varmare sommarperioder. Utdikningen ger även ett ökat 
näringsläckage från jordbruk och enskilda avlopp, och bidrar till övergödning i vattendrag, 
sjöar och i Östersjön. Vatten i Kalmar kommun påverkas dessutom av miljögifter från 
framförallt nedlagd industri. 

En god vattenstatus innebär att en vattenförekomst, trots påverkan av människan, har ett 
väl fungerande ekosystem med bibehållna ekosystemtjänster. Ett vatten av god kvalitet ger 
livsmiljöer för ett stort antal arter av exempelvis växter, insekter, fiskar och fåglar. Djur- och 
växtliv kan röra sig mellan olika vatten, utan hinder på vägen. God vattenstatus ger ett 
motståndskraftigt ekosystem med förmågan att jämna ut och magasinera kraftiga 
flödesförändringar, rena vatten från miljögifter, producera livsmedel som fisk och 
dricksvatten samtidigt som det tar upp koldioxid och producerar syre. Dessutom bidrar det 
till människors välmående och naturupplevelser, som tillsammans med forskning och 
utbildning ger en ökad förståelse av naturen. 

 

 

Ordlista: 
Hydromorfologisk påverkan = förändringar i vatten som påverkar kopplingar mellan olika 
vattendrag samt förändringar i vattnets fysiska miljö så som till exempel uträtning av en å. 
Morfologi = vattnets fysiska miljö 
Beting = den mängd näringsämne som måste bort för att målet ska uppnås 
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BAKGRUND 
 

Sverige har åtagit sig att uppnå de internationella Agenda 2030-målen, varav ett flertal mål 
relaterar till vatten. Sverige ska till 2030 säkerställa tillgång till rent vatten, bevara och på ett 
hållbart sätt nyttja marina resurser, skydda och främja landbaserade ekosystem och hejda 
förlusten av biologisk mångfald. Dessutom har Sverige 16 nationella mål, där framförallt 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans samt levande kust 
och skärgård, Ett rikt växt- och djurliv, och Myllrande våtmarker berör vattenmiljön. Kalmar 
kommuns långsiktiga mål; ”Kalmarsund, våra vattendrag och vårt grundvatten ska ha 
uppnått god vattenstatus 2027” ligger därmed i linje med både nationella och internationella 
miljömål. Kalmar län följer ett brett förankrat åtgärdsprogram för regionen Södra Östersjön, 
där Kalmar kommun är en avgörande aktör för att uppnå miljömålen till 2021 
(Vattenmyndigheten Södra Östersjön, 2016). 

EU:S VATTENDIREKTIV OCH MILJÖKVALITETSNORMER 
Sveriges vattenförvaltning utgår ifrån EU:s ramdirektiv, även kallat vattendirektivet 
(Vattendirektivet 200/60/EG). Vattendirektivet antogs år 2000, och har som syfte att säkra 
och skydda vattnets kvalitet och kvantitet. Utifrån vattendirektivet formas svensk 
vattenförvaltning, med målet att uppnå god vattenstatus för samtliga vatten. Arbetet i 
vattenförvaltningen sker i cykler på sex år. Under varje förvaltningscykel sker en 
klassificering av Sveriges vattenförekomster, där vattnets kvalitet, hydromorfologi och 
kvantitet bedöms utifrån vattendirektivets föreskrifter och dess miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormerna beskriver vilken kvalitet som vattnet ska ha vid en viss tidpunkt, och 
ska uppnås genom att de via kommuner och myndigheter styr planering, tillsyn och 
tillståndsgivning av olika typer av verksamhetsutövare. Den norm som sätts är en lägstanivå, 
och verksamheter får inte påverka vattenkvaliteten så att den status som anges i normen 
försämras. Vattenmyndigheten klassificerar vattnets status, där ytvatten bedöms utifrån 
ekologiska och kemiska kvalitetsfaktorer, medan grundvatten bedöms utifrån kemiska och 
kvantitativa faktorer. Förra bedömningscykeln avslutades 2015, och nästa avslutas år 2021. 
Sveriges mätdata kopplat till god vattenstatus finns i databasen VISS 
(VattenInformationsSystemSverige). 

För ekologisk status bedöms ytvattnet utifrån biologiska, fysikalisk-kemiska och 
hydromorfologiska kvalitetsfaktorer. Vattnets kemiska status bedöms genom mätning av 
prioriterade ämnen, som inte får överskrida satta gränsvärden. I grundvatten bedömer man 
kemisk status i de vatten som riskerar att inte få god status. 

God vattenstatus ska enligt vattendirektivet uppnås senast 2027 med undantag för överallt 
överskridande ämnen (kvicksilver och PBDE) samt för vissa kraftigt modifierade vatten. 

KALMAR KOMMUNS TIDIGARE ARBETE 
För att minska negativ mänsklig påverkan på vattendrag och hav arbetar Kalmar kommun 
internationellt, nationellt och lokalt. År 2006 bildades Kalmarsundskommissionen för att 
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verka kommunövergripande med åtgärder som förbättrar Östersjöns status. Samma år 
godkände HELCOM (Baltic Marine Environment Protection Comission) handlingsplanen 
Baltic Sea Action Plan, vilken beskriver Östersjöns ekologiska status och dess indikatorer, 
med målet att uppnå god vattenstatus avseende övergödning till år 2021. Under 2016-2017 
deltog Kalmarsundskommissionen i Baltic Sea City Accelerator, en plattform för offentliga 
och privata aktörer att utforska innovativa lösningar för att nå uppsatta miljömål. Genom 
det samarbetet skrevs Local Baltic Sea Action Plan Kalmar Municipality. Planen 
sammanställdes 2017 och blev en del av Kalmars arbete för minskad övergödning, med 
målsättningen att få ett renare Kalmarsund och Östersjö samtidigt som turism och 
matproduktion växer. Kalmar kommun har enligt Baltic Sea Action Plan arbetat brett för att 
reducera sina näringsutsläpp till Östersjön, från att förbättra existerande åtgärder och 
stärka samarbeten till att testa nya innovativa metoder. Exempel är arbetet inom de två 
internationella, EU-finansierade projekten Baltic Blue Growth, som fokuserar på att ta upp 
näring i kustvatten genom musselodlingar samt projektet Life Sure  som arbetar med 
upptag av sediment.. 

För att leva upp till miljökvalitetsnormerna bedriver Kalmar kommun tillsyn och ställer 
åtgärdskrav på verksamheter som kan släppa ut förorenande ämnen, näringsämnen eller 
syretärande ämnen. Kalmar kommun ansvarar även för att fram planer som bidrar till att 
normerna uppnås, vilket innefattar planer för dagvatten, vatten- och avlopp, översikts- och 
detaljplanering samt prövning. Ett viktigt styrande dokument är det till översiktsplanen 
tematiska tillägget Vatten och avlopp (Kalmar kommun, 2016), som beskriver kommunens 
långsiktiga arbete med att rena dag- och avloppsvatten innan det släpps ut. För att minska 
miljöpåverkan av avloppsvatten kommer Kalmar Vatten AB bygga ett nytt reningsverk, 
med målet att det ska vara ett av Sveriges bästa. Kalmar Öland Airport AB påverkar 
närliggande vattendrag med näringsutsläpp, och arbetar för att minska användningen av 
urea samt öka reningen av näringsämnet kväve innan det når Östersjön. 

Kalmar kommun samarbetar tätt med Vattenråden som är samverkansorgan mellan olika 
aktörer i kommunen med målet att förbättra statusen på vattendrag och kustvatten. 
Vattenråden sitter på stort engagemang, lokalkännedom och kunskap om vatten, och har 
därför en viktig funktion för att driva igenom projekt som förbättrar vattnets status. Ett 
annan viktig lokal samarbetspartner för Kalmar kommun är LRF som informerar lantbruk om 
hur man kan reducera näringsutsläpp. 

KALMAR KOMMUNS MILJÖÖVERVAKNING 
Vattenmyndighetens senaste klassificering av status på Kalmar kommuns vatten gjordes på 
data insamlad mellan 2014 – 2018. Dessa data kommer att utgöra underlag för de nya 
miljökvalitetsnormer som beslutas 2021. Kalmar kommun har valt att komplettera 
bedömningen med en egen miljöövervakning. Syftet är att få ökad kunskap om tillståndet i 
vattendragen och göra det möjligt att följa upp effekten av specifika åtgärder. Kalmar 
kommuns mätningar ger dessutom vattenmyndigheten ett förbättrat underlag för 
bedömningen av vattendragens status. 
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Från 2018 till 2021 mäts kväve och fosfor samt stödjande vattenkemiska parametrar (12 
ggr/år), kiselalger (1 ggr/år), bottenfauna (1 ggr/år) samt prioriterade ämnen och särskilt 
förorenade ämnen (2 ggr/år). Mätningarna görs enligt ackrediterade metoder. Kalmar 
kommun har i samråd med Länsstyrelsen Kalmar valt ut 9 olika platser för mätningarna, 
vilket täcker Kalmars större vattendrag (se bilaga för karta). Detta underlag kommer att vara 
tillgängligt för vattenmyndighetens nästa bedömning av vattendragens klassificering. 
Kalmar Vatten AB är medlem i kustvattenkommittén, som samordnar miljöövervakning av 
kustvatten i Kalmar län. I miljöövervakningen mäts kustvattnets fysikaliska och kemiska 
egenskaper, bottenfauna, vegetationsklädda bottnar och miljögifter. 

 

NULÄGESANALYS 

EKOLOGISK STATUS I YTVATTEN 
Kalmar kommuns sjö, Ugglebo sjön, är klassad med måttlig ekologisk status. Kommunens 
åtta åar har enligt vattendirektivet delats upp till 30 vattenförekomster. Enligt den senaste 
klassningen under förvaltningscykel 2017 - 2021 har samtliga vattendrag måttlig status 
förutom ett som har god status och ett som har otillfredsställande status. Kalmar kommuns 
långa kuststräcka är enligt vattendirektivet uppdelat i nio kustvattenförekomster, där sju 
har måttlig status och två har otillfredsställande status. 

Det finns fyra huvudsakliga orsaker för en nedsatt ekologisk status: övergödning, morfologisk 
påverkan, vandringshinder och försurning. Morfologisk påverkan och vandringshinder är de 
vanligaste orsakerna, men även övergödning är ett problem i flertal av vattendragen och i 
samtliga kustvatten. Försurning bedöms vara ett problem i Ugglebosjön. En vattenförekomst 
i St. Sigfridsån bedöms ha måttlig status gällande zink, då värdena överskrids. 

 

Kalmar kommuns miljöövervakning bekräftar förhöjda kvävevärden i samtliga vattendrag 
och förhöjda fosforvärden i hälften av vattendragenen. Övervakningen visade också på en 
låg försurning, bortsett från vid årslägsta som bedömdes som svagt till måttligt surt. Se 
bilaga för mer information. 
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Figur 1. Klassificering enligt VISS för ekologisk ytvattenstatus för samtliga ytvatten under förvaltningscykel 2 
2010 - 2016 (inre ring) och förvaltningscykel 3 under 2017 – 2021 (yttre ring). Materialet taget från VISS 
191121 

KEMISK STATUS I YTVATTEN OCH GRUNDVATTEN 
Om man bortser från polybromerade difenyletrar (PBDE) och kvicksilver, två ämnen som 
sprids via atmosfärisk deposition och därför överskrids i alla Sveriges ytvatten, så har Kalmar 
kommun två ytvattenförekomster som ej uppnår god kemisk status. Dessa är kustvattnet 
Bockskärs skärgård och vattendraget Törnebybäcken. Bockskärs skärgård har ej god kemisk 
status på grund av att uppmätta halter av tribultentenn (TBT) överskrider gränsvärdet. 

Törnebybäcken har ej god kemisk vattenstatus, då man uppmätt PBDE och kvicksilver över 
gränsvärdet i fisk, samt överskridna värden av PFOS, kadmium och benso(a)pyren i vattnet. 
Intill Törnebybäcken finns fyra förorenade områden som riskerar påverka vattnet; en 
nedlagd avfallsdeponi, Kalmar Öland Airport och två brandövningsplatser. 

 

Utöver Törnebybäcken påverkas även andra vattendrag i Kalmar av mänsklig verksamhet. 
Längsmed Ljungbyån ligger Överstatorps reningsverk som belastar vattendraget med 
näringsämnen och riskerar kunna påverka vattendraget genom att läcka DEHP, PFOS, 
Bisfenol A och Diklofenak. Hagbyån riskerar att förorenas av att det vid mynningen till 
Kalmarsund ligger stora mängder rödfyr från alunframställning. Detta riskerar läcka arsenik, 
bly och blyföreningar och metaller, och man har detekterat PFOS (VISS, 2019). 

Av nio grundvatten är idag samtliga klassade med god kemisk status, men vid tre 
grundvattenförekomster har man uppmätt miljögifter som överskrider fastställda 
bestämmelser. Vid Trekanten finns två grundvattenområden där miljögifter från 
bekämpningsmedel och nitrat har uppmätts. Dessa områden har en hög andel jordbruk och 
det finns även en plantskola, ett nedlagt krombaserat garveri samt en skrothandel som 
bedöms kunna påverka vattenkvalitén. Vid Nybroåsen finns den tredje 
grundvattenförekomsten och man har där upptäckt förorenigar av bly, nitrat, sulfat, men 
även 3,5-diklorfenol, dioxin och bekämpningsmedel (BAM och Atrazin). I området finns 21 
EBH-områden (efterbehandling av förorenade områden) och ett sågverk med doppning som 

 
Ekologisk ytvattenstatus 

God status 

Måttlig status 

Otillfredsställande status 
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anses påverka grundvattnet (VISS, 2019). 

Kalmar kommuns miljöövervakning visade att zink och kadmium överskred gränsvärdena i 
Surrebäcken och Törnebybäcken, tillsammans med årsmedelvärdet för PFOS. 
Årsmedelvärdet för Etinyl estrasiol överskreds i Hagbyån och Ljungbyån. Ammoniak 
överskreds i Törnebybäcken. Se bilaga för mer information. 

 

 
Figur 2. Klassificering enligt VISS för kemisk ytvattenstatus under förvaltningscykel 2 2010 - 2016 (inre ring) 
och förvaltningscykel 3 under 2017 - 2021 (yttre ring). Materialet taget från VISS 191121 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 3. Klassificering enligt VISS för kvantitativ grundvattenstatus under förvaltningscykel 2 2010 - 2016 (inre 
ring) och förvaltningscykel 3 under 2017 - 2021 (yttre ring). Materialet taget från VISS 191121 

 
 

KVANTITATIV STATUS I GRUNDVATTEN 
Kalmar kommuns nio grundvattenförekomster bedömdes ha god kvantitativ status under 
förvaltningscykel 2009 – 2016, men under tredje förvaltningscykeln bedömdes 
Kalmarkustens sandstensformation ha otillfredsställande kvantitativ status. Bedömningen är 
baserad på att riktvärdet för klorid överstegs vid 79 tillfällen mellan 2013 och 2017 i ett antal 
kustnära brunnar i Blekinge. Klorid kommer ifrån en saltvatteninträngning och tyder på ett 
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överuttag av vatten. Det har även noterats en sjunkande grundvattennivå som har svårt att 
återhämta sig under vinterhalvåret (VISS, 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Klassificering enligt VISS för kvantitativ grundvattenstatus under förvaltningscykel 2 2010 - 2016 (inre 
ring) och förvaltningscykel 3 under 2017 - 2021 (yttre ring). 
Materialet taget från VISS 191121 
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Långsiktigt mål: Kalmarsund, våra vattendrag och grundvatten ska uppnå god vattenstatus 
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5.2. Rena källan 

God kvantitativ status 
för samtliga 
grundvattenförekomster 
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ÅTGÄRDER FÖR EN GOD EKOLOGISK STATUS 

För en samlad lista av aktiviteter i handlingsplanen, se Del B. I Del B finns även information 
om tidsram, ansvarig förvaltning eller bolag, om aktiviteterna utförs i kommunens 
geografiska område eller inom organisationen, aktivitets kvantitativa målsättning och om 
aktiviteten är kopplad till Södra Östersjöns vattendistrikts förvaltningsplan. 

1. MINSKAD ÖVERGÖDNING 

Mänsklig aktivitet ökar näringstillförseln i naturen, vilket i vattnets ekosystem leder till en 
ökad algblomning och växtlighet. En lång tids övergödning resulterar i ett förändrat växt- och 
djursamhälle, med minskad sikt, syrebrist och döda bottnar. Östersjön är speciellt sårbar för 
övergödning på grund av en stora omgivande befolkning och lågt utbyte av vatten. 

I Local Baltic Sea Action Plan Kalmar Municipality identifierades kommunens källor av 
näringsämnen, där jordbruk och skogsbruk är de två främsta källorna till utsläpp. Figur 5 och 
6 visar det sammanslagna utsläppet av både antropogent och naturligt utsläpp. 
Beräkningarna avser nettobelastningen av kväve och fosfor, det vill säga näringsutsläpp i 
havet efter naturlig retention (kvarhållning) uppströms. 
Jordbruk och skogsmark är de två största källorna till näringsläckage av både kväve och 
fosfor. 
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Figur 5. Kväveläckage i Kalmar kommun fördelat på utsläppskälla (SMED, 2017). 
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Figur 6. Fosforläckage i Kalmar kommun fördelat per utsläppskälla (SMED, 2017). 
 

Enligt Local Baltic Sea Action Plan ska Kalmar kommun tillsammans med Nybro kommun 
reducera sina näringsutsläpp till Östersjön, med motsvarande 72 ton/år för kväve och 6.7 
ton/år för fosfor till år 2021 (SMED, 2017). Man kan beräkna Kalmar kommuns belastning 
och reduktionsbeting, det vill säga hur mycket man bör reducera för att hindra övergödning, 
genom area-andel av vattenförekomsterna som ligger inom Kalmar kommuns gränser. Enligt 
denna metod har Kalmar kommun en belastning på drygt 564 ton kväve/år och 9.9 ton 
fosfor/år (PLC6, Pollution Load Compilation 6), och ska då minska sin påverkan med 30.4 
kväve respektive 3.3 ton fosfor per år. Beräkningarna är baserade på modellen PLC6 och 
avser år 2014 (Eriksson , 2018). Belastning och reduktionsbeting av kväve och fosfor per 
huvudavrinningsområde redovisas i tabell 1. Där framgår det att kustområdet Kalmar, 
Hagbyån och Ljungbyån som har störst beting. 

Tabell 1. Belastning samt reduktionsbeting av fosfor och kväve (PLC6) för att nå god ekologisk status för 
huvudavrinningsområden inom Kalmar kommun. Värdena är beräknade på vattenförekomstområden 
(www.smed.se och smhi.se). Se bilaga för karta. 

 
Huvudavrinningsområde Kvävebelastning 

kg/år 
Fosforsbelastning 

kg/år 
Kvävebeting 

kg/år 
Fosforbeting 

kg/år 
Alsterån 59 1 0 0 
Bruatorpsån 20 742 327 1 660 175 
Hagbyån 79 803 1 433 6 551 751 
Halltorpsån 91 352 1 481 1 290 230 
Kustområde Hagby 68 229 1 059 362 39 
Kustområde Kalmar 155 956 3 165 13 808 1 156 
Kustområde Nävraån 32 433 447 0 15 
Ljungbyån 74 074 1 362 6 717 601 
Snärjebäcken 41 378 640 0 367 
Summa 564 027 9 916 30 389 3 335 
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1.1 MINSKA LÄCKAGE FRÅN JORD- OCH SKOGSBRUK 

Våtmarker har förmågan att rena vatten från miljögifter, partiklar, bakterier och 
näringsämnen. Det sistnämnda renas genom processer såsom näringsupptag av växter, 
denitrifikation (nitrat omvandlas till kvävgas) eller sedimentation. Att restaurera eller 
anlägga en våtmark är en viktig åtgärd för att minska näringsläckage från jordbruks- och 
skogsmark. Våtmarker kan även bidra med grundvattenbildning, reglera lokalklimat, öka 
markens förmåga att hålla vatten, öka biologisk mångfald och öka kolinbindning. 
Våtmarker för näringsupptag (Del B 1.1.a) bör anläggas i anslutning till skogs- och jordbruk 
i områden där det finns en hög belastning. Olika utformning av våtmarker tar upp olika 
mycket näringsämnen. En fosfordamm (Del B 1.1.b) är en version av våtmark som är 
effektiv för sedimentation av partikelbundet fosfor, och bör anläggas i områden med hög 
belastning av fosfor. Detta sammanfaller ofta med områden med mycket lerjord. För att 
våtmarkerna ska ha en god funktion som naturliga reningsverk ska Kalmar kommun 
fortsätta sköta kommunala våtmarker (Del B 1.1.c). 
Nyanläggning eller restaurering av våtmarker och fosfordammar bör ske så långt det är 
möjligt i närhet av utsläppskällan och inom områden som är hårt belastade (se bilaga för 
karta), men är beroende av att markägaren är villig att upplåta sin mark. För att få ut störst 
effekt av anlagda våtmarker bör våtmarker anläggas inom avrinningsområden med högst 
belastning (se bilaga för karta). En placering som har bedömts som viktig för att minska 
näringsläckage till Östersjön är mynningen till Surrebäcken vid Stävlö. Genom att leda om 
kanalen vid Stävlö (Del B 1.1.d) beräknas näringsbelastningen reduceras med 10000 kg N/år 
och 200 kg P/år. 

Som markägare kan kommunen förbättra sina arrendeavtal för att förebygga näringsläckage, 
exempelvis med skyddszoner längs med vattendrag. Kalmar kommun bör därför uppmuntra 
sina arrendatorer att öka sitt näringsupptag och i det arbetet komplettera sina 
jordbruksarrenden med krav på gräsbevuxna skyddszoner vid åkermark och ekologiskt 
funktionella kantzoner vid större vattendrag (Del B 1.1.e). För att fånga upp näring från 
jordbruksmark är även tvåstegsdiken effektiva. Tvåstegsdiken är uppbyggda för en ökad 
växtligheten, vilket drar ner flödeshastigheten och ger en ökad rening av vattnet. 
Strukturkalkning är en metod som motverkar fosforläckage från jordbruksmark. Kalmar 
kommun ska aktivt stödja jordbruk med att anlägga tvåstegsdiken (Del B 1.1.f) och bidra 
med strukturkalkning (Del B 1.1.g) till jordbruk i områden där stora läckage av fosfor 
sker. 
Reglerbar dränering är ytterligare en lämplig åtgärd för minskat näringsläckage av 
jordbruksmark. En reglerbar dränering är ett sätt att reglera grundvattennivån på ett fält, 
vilket gör att man kan förbättra växternas tillgång på vatten och därmed deras 
näringsupptag. Åtgärden är relativt oprövad i Kalmar kommun, och det första steget är 
därför att testa åtgärden och utvärdera effekten (Del B 1.1.h). 
För att ta upp näring från havet klipper kommunen vass i vikar, men för att få effekt är det 
väsentligt att vassen samlas upp. Vassklippning under häckningstider ger dessutom negativ 
effekt på fågellivet, varför det är viktigt att man anpassar vasskötseln (Del B 1.1.i) till 
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lämplig tidpunkt på året. Vattenråden undersöker hur man bäst kan sköta vikar för att bidra 
till både näringsupptag och biologisk mångfald. 

En stor del av näringsläckaget, 31 % av kvävet och 24 % av fosforn, beräknas komma från 
skogsmark. För att hindra näringsläckage från skogen bör man ta generell hänsyn vid 
skogsbruk, exempelvis genom att lämna en skyddszon mot vatten och våtmarker. Man kan 
även anpassa skogsbruket ytterligare, exempelvis genom att lämna skärmtak eller 
kontinuitetsskogsbruk (Kronnäs, Hellsten, & Aselsson, 2012),minskat uttag av GROT (grenat 
och trädtoppar) eller återföra aska från träförbränning. Kontinuitetsskogsbruk anses ge lägre 
näringsläckage eftersom skogen behåller ett vegetationstäcke och därmed kan ta upp den 
näring som frigörs vid avverkning (Hedwall, Grip, Linder, & Lövdahl, 2013). För att minska 
näringsläckage från skogen ska det utredas vilka åtgärder som är lämpliga och hur de kan 
praktiseras på kommunal skogsmark (Del B 1.1.j). En annan föreslagen åtgärd är att 
restaurera  våtmarker i skogsmark, vilket förutom rening av vatten bidrar med en jämnare 
markvattennivå, ger säkrare vattentillgång till träden, ökar kolbindning och ger en artrik 
miljö med hög biologisk mångfald (GRIP on LIFE, 2019). Kalmar kommun ska som ett första 
steg återväta tidigare utdikad torvmark (Del B 1.1.k). 

 
1.2. MINSKA LÄCKAGE FRÅN URBANA MILJÖER 

En inte helt obetydlig del av Kalmar kommuns näringsläckage kommer från urban miljö, där 
36 % av fosforn och 16 % av kvävet beräknas komma från enskilda avlopp, dagvatten, det 
kommunala reningsverket och industri. En åtgärd som förväntas minska belastning av 
näringsämnen betydligt är den förbättrade reningsgraden i Kalmars nya avloppsreningsverk 
(Kalmarsundsverket) (Del B 1.2.a). 

För att minska urban påverkan på vattenkvaliteten är det viktigt att minska bräddning av 
avloppsvatten och belastningen på reningsverket av ovidkommande vatten. Kalmar Vatten 
AB arbetar löpande med att förnya ledningsnätet för att minska inläckage och felkopplingar. 
Nya dimensionsanvisningar har tagits fram som bl.a. tar hänsyn till klimatförändringar och 
vattenförekomstens ekologiska status (i bräddpunkt), vilket skapar ett mer robust 
spillvattensystem. Dessa ska nu implementeras (Del B 1.2.b), och behovet av reservkraft för 
minskad bräddning (Del B 1.2.c) ska utredas. En ny policy för dag- och dräneringsvatten med 
syfte att förhindra påkoppling av oönskat dag och dräneringsvatten till spillvattnet har 
antagits. 

Dagvatten är regnvatten och smältvatten från tak och andra hårda ytor i stadsmiljöer. När 
dagvatten rinner över urban miljö fångas näringsämnen och andra förorenande ämnen upp 
(tungmetaller, olja etc). Dagvatten behöver därför renas, antingen genom det kommunala 
dagvattenledningsnätet eller genom öppen dagvattenhantering. I öppen dagvattenhantering 
används naturens egna processer för att rena vatten, vilket bedöms vara ett mer hållbart 
alternativ för dagvattenhantering. Kalmar kommuns VA-plan innehåller en dagvattenpolicy, 
inriktningsmål för hållbar dagvattenhantering och strategiska riktlinjer vilka anger hur vi ska 
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hantera dagvatten. För att förverkliga dessa strategier kommer Kalmar kommun och Kalmar 
Vatten AB ta fram en åtgärdsplan för dagvattenhantering (Del B 1.2.d). Målsättningen för 
åtgärdsplanen är att dagvattenfrågor ska hanteras rättsäkert, ha ekonomisk och ekologisk 
fokus med satsningar på öppna blå och gröna lösningar som exempelvis gröna tak och 
växtbäddar längs gator. Den ska även ta hänsyn till kommande klimatförändringar. 

Kalmar kommun har sedan 2018 via tillsyn undersökt och genom förelägganden åtgärdat 
enskilda avlopp, vilket beräknas minska belastningen av näringsämnen med nästan 2000 kg 
N/år och 310 kg P/år. Idag är över 3000 enskilda avlopp inventerade, och runt 75 % av 
avloppen med förbättringsbehov åtgärdade. 90 % ska vara åtgärdade till 2023 (Del B 1.2.e). 

En källa till övergödning från kommunal verksamhet är spridning av urea på Kalmar Öland 
Airport. År 2023 ska minst 70 % av det kväve som släpps i Törnebybäcken från flygplatsen 
renas (Del B 1.2.f). 

 
1.3. TA UPP NÄRING FRÅN HAVET 

Kalmar kommun har utvecklat och testat teknik för musselodlingar med syfte att ta upp 
näring från havet. Musselodling har drivits i samarbete mellan Kalmarsundskommissionen 
och EU-projektet Baltic Blue Growth. Kalmar kommun odlar musslor (Del B 1.3.a) på fyra nät 
för fortsatt näringsupptag från havet, och beräknar kunna ta upp 10 ton musslor. 

Ett annat sätt att ta upp näring från havet är att ta upp sediment med hög halt fosfor. Kalmar 
kommun driver EU- projektet Life SURE tillsammans med Linnéuniversitetet, ett projekt med 
syfte att utveckla teknik för att skonsamt ta upp sediment från Malmfjärden (Del B 1.3.b). 
Det sediment som tas upp kommer att renas och bland annat näringsämnen kommer 
återvinnas. 

 
1.4. SAMORDNA INSATSER, INFORMERA OCH PLANERA 

Samarbete med markägare är grundläggande för att öka antalet åtgärder inom Kalmar 
kommun och nå målsättningar om minskad övergödning, eftersom kommunen enbart har 
rådighet över kommunalt ägd mark. En del i arbetet är Kalmar kommuns tillsynsverksamhet, 
där man med riktad tillsyn kan arbeta för att minska utsläpp av både näringsämnen och 
växtskyddsmedel. Kalmar kommun kan genom rådgivning underlätta och stötta markägare 
att göra åtgärder som reducerar näringsläckage, exempelvis inom jord- och skogsbruk (Del B 
1.4.b). Andra sätt att öka takten på åtgärder mot övergödning är att samarbeta med 
organisationer som arbetar med vatten i landskapet, exempelvis Vattenråden, LRF inom 
projekten LEVA och Greppa näringen samt skogsägarföreningar inom Skogens vatten (Del B 
1.4.c). Kalmar kommun stöttar även markägare med kunskap om åtgärder samt hur man 
söker stöd och bidrag. Kalmar kommun ska fortsatt bidra till en central samordnare till 
Vattenråden (Del B 1.4.e). Kalmar kommun kan även underlätta praktisk våtmarksskötsel för 
privata markägare genom rådgivning och utlåning av utrustning (Del B 1.4.d). 
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För att långsiktigt öka medvetenheten om miljön i vattendrag och kustvatten behöver 
Kalmar kommun utföra informationskampanjer och utbildningssatsningar kring övergödning 
och ekosystemets funktion (Del B 1.4.f). 

Enligt planerade åtgärder för att minska näringsläckage kommer Kalmar kommun till 2023 
att ha tagit sitt beting för kväve och 69 % av betinget för fosfor (se tabell 2). För att år 2027 
ha tagit hela betinget behöver ytterligare åtgärder planläggas, som motsvarar ett upptag av 
fosfor på 1000 kg/år. Detta motsvarar ungefär 14 ha fosfordammar eller 29 ha våtmark (Del 
B 1.4.h). Kalmar kommun ska till 2023 planlägga åtgärder för 2023 - 2027 som tar hela 
betinget av näringsläckage. Belastning och beting är uppskattade efter avrinningsområde, 
och Kalmar kommun ska därför göra en åtgärdsplan för minskad övergödning för varje större 
vattendrag och dess avrinningsområde (Del B 1.4.g). Våtmarker och fosfordammar ska 
fokuseras i kustområdet Kalmar, Hagbyån och Ljungbyån, där utsläppen av fosfor är störst 
(se bilaga för karta). 

Tabell 2. Reducerat kväve och fosfor i kg enligt planerade åtgärder fram till 2023. För att ta hela betinget krävs 
ytterligare åtgärder mellan 2023 till 2027. 

 

 Kväve 
reduktion kg/år 

Beting 
Kväve % 

Fosfor reduktion 
kg/år 

Beting fosfor % 

Reducerat innan 
2020 

9841 32 % 1349 41 % 

2020 15 000 49 % 1500 45 % 
2021 20 000 65 % 1700 51 % 
2022 25 000 82 % 2000 61 % 
2023 43965 100 % 2277 69 % 
2024 -  2500 75 % 
2025 -  2700 82 % 
2026 -  3000 90 % 
2027 -  3300 100 % 

 
 

2. STÄRKT EKOSYSTEM 

Utifrån vattendirektivet bedöms 27 av Kalmars vattenförekomster ha problem med 
morfologisk påverkan och kontinuitet. Det morfologiska tillståndet beskriver vattnets fysiska 
förhållanden och hur de avviker från ett naturligt tillstånd. Ett naturligt vattendrag formas av 
vattnets rörelse genom marken och påverkas av exempelvis flödesfluktationer och inslag av 
stenar och död ved. En varierad hydromorfologi är grunden för en hög biologisk mångfald, 
men bidrar också till ett naturligt flöde med årsvariation, näringsretention och 
grundvattenbildning. Människan har genom historien påverkat vattendragen, framförallt 
genom utdikning där man önskade sig en ökad areal jordbruksmark utan svämbäddar. 
Mänskliga aktiviteter har även resulterat i vandringshinder för fisk och andra vattenlevande 
organismer, som därmed hindras från potentiella livs-, lek- och uppväxtområden. En 
minskad utbredning av arter kan störa vattendragets dynamik, och påverka hela 
ekosystemets funktion. Vattenmyndigheten har i VISS pekat ut 34 lokaler i Kalmars 
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vattendrag där det finns vandringshinder (Vattenkartan, 2019). För att uppnå god ekologisk 
status behövs det skapas möjligheter för djurliv att ta sig förbi vandringshinder, men ett 
flertal av dessa hinder kräver en vattendom för att ändras och i vissa fall vägs andra intressen 
högre. 
Vattenmyndigheten har lokaliserat 17 platser där man behöver göra biotopvård för att 
restaurera vattendragen (Vattenkartan, 2019). 

 
2.1. UTVECKLA LIVSMILJÖER 

Rensade och rätade vattendrag är negativt både för näringsupptag och biologisk mångfald, 
och det är därför prioriterat att man utför biotopvård som återskapar ett naturligt 
vattendrags karaktär (Del B 2.1.a). Biotopvårdande åtgärder kan exempelvis innefatta fysiska 
förändringar av marken, plantering av lövträd, tillförsel av sten och död ved. Död ved är en 
viktig livsmiljö för ett stort antal arter, framförallt svampar, lavar och insekter. Förutom att 
död ved ger en ökad biologisk mångfald så ger det även ett vattendrag en ökad 
mångformighet, vilket exempelvis ökar näringsupptaget, dämpar markens erosion och ger 
ståndplatser för fisk. Mängden död ved behöver därför öka i samtliga vattendrag. För en 
ökad naturvård och näringsupptag behöver vattendrag ha funktionella kantzoner, det vill 
säga en skyddszon med flerskiktad vegetation. Detta ska i första hand genomföras på 
kommunal skogsmark (Del B 2.1.b). 

86 % av vattendragen i kommunen har olika typer av dammar, barriärer och slussar som 
utgör vandringshinder för exempelvis fisk, vilket sänker vattendragets ekologiska status. För 
att fisk ska kunna röra sig fritt mellan vatten, lek- och uppväxtplatser, behöver hinder tas 
bort och fria vandringsvägar skapas (Del B 2.1.c). Ett alternativ till att ta bort vandringshinder 
är att göra omlöp eller trappor. Dessa bör placeras i mynningsområdet och i anslutning till de 
större vattendragen. Det finns ett fåtal vandringshinder som är relativt enkla att åtgärda, 
medan andra behöver planeras under en längre tid (Del B 2.1.d). En viktig del av arbetet för 
fria vandringsvägar är samarbeten med ägare till vattenkraftverk och dammar, där 
kommunen kan informera, stötta och inspirera till ytterligare åtgärder. 

En förutsättning för en stabil livsmiljö i vattendrag är att det alltid finns tillgång till vatten, 
och det är därför viktigt att i största möjliga mån säkra vattenflödet i de större vattendragen 
(Del B 2.1.e). För att få ett jämnare flöde kan man anlägga eller restaurera strukturer som 
bromsar upp höga flöden i vattendragen, såsom multifunktionella våtmarker, meandering 
(återskapa naturliga, mer slingrande flöden) och kombinationsdammar. 

Under de senaste decennierna har reproduktionen minskat hos gädda och abborre, men 
även hos andra vårlekande sötvattensarter. Troliga orsaker är övergödning, överfiske och 
exploatering av kustmiljöer (Ljunggren m. fl. 2005). Stora rovfiskar har en viktig funktion för 
sötvattens och Östersjöns ekosystem och genom att främja deras levnadsförutsättningar 
motverkas indirekt övergödning. En åtgärd för att öka antalet större rovfiskar är att 
återskapa lek- och uppväxtplatser, vilket bör fokuseras i skärgårdens grunda vikar och i 
vattendragens mynningsområden (Del B 2.1.f)). 
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För att långsiktigt stärka den biologiska mångfalden, dess livsmiljö och rörelsefrihet behöver 
en bättre blå och grön infrastruktur skapas längs med Kalmar större vattendrag (Del B 2.1.g). 

 
2.2. ÖKA KUNSKAPEN OCH FÖRSTÅELSEN OM VATTNETS EKOSYSTEM 

En effekt av låga förekomster av större rovfiskar som gädda och abborre är att deras föda 
storspiggen ökar, vilka i sin tur äter rovfiskens yngel. Genom att lokalt fiska ut storspiggen 
kan man öka chansen för större rovfisk att bli vuxen. Hur man bäst fiskar ur storspigg och 
effekten av detta på gäddor och abborre är idag inte känt. Kalmar kommun samarbetar med 
Linnéuniversitetet i projektet Möt fisken, där man undersöker gäddans beteende för att 
bättre kunna anpassa åtgärder för att främja fisken. Projektet är publikt och informativt 
utformat för att öka förståelsen om rovfisken och dess effekt på ekosystemet. Kalmar 
kommun ska utöka samarbetet med universitet och närings- och föreningsliv för att bygga 
och sprida kunskap om vattnets ekosystem (Del B 2.2.a) 

För att öka förståelsen om vattnets ekologi driver Vattenråden projekten Vattendetektiverna 
och Water Watch, utbildningssatsningar som riktar sig emot elever och lärare i grundskolan 
och gymnasieskolan i Kalmar och Nybro kommun (Del B 2.2.b). 

En annan fisk, Svartmunnad smörbult, är en invasiv fisk som ökat i antal i Kalmarkusten 
under de senaste åren. Dess höga predationstryck på mollusker och fiskrom ger den en 
fördel för att få både föda och territorium i jämförelse med inhemsk fisk. Kalmar kommun 
undersöker om den Svartmunnade smörbulten kan användas för kommersiellt fiske, med 
syftet att minska dess negativa påverkan på den inhemska faunan samt bidra till samhället 
som matfisk (Del B 2.2.c). 

För att få kunskap om miljön i vattendragen ska Kalmar kommun fortsätta sin 
miljöövervakning, med mätning av näringsämnen samt stödjande kemiska parametrar, 

bottenfauna, kiselalger, prioriterade och särskilt förorenande ämnen (Del B 2.2.d). Resultatet 
av miljöövervakningen ska göras tillgängligt digitalt (Del B 2.2.e). Ett komplement till 
miljöövervakningen, som kommer att visa effekten av att återskapa miljöer och att skapa fria 
vandringsvägar, är elfiske (Del B 2.2.f). Miljömätningar tillsammans med elfiske kommer att 
visa på effekten av våra åtgärder för god vattenstatus. Kalmar kommun ska även i samarbete 
med Vattenråden göra en biotopkartering av vattendrag för att kunna planera och utföra 
biotopvårdande åtgärder som stärker dess ekosystem (Del B 2.2.g). Under 2015 gjordes en 
biotopkartering av Snärjebäcken, Halltorpsån och Hagbyån, vilket kan användas för 
uppföljningssyfte. Det pågår även en inventering av långbensgroda och insektsmiljöer. 

3. INGEN FÖRSURNING 

Försurning är en process där pH-värdet i sjöar och jordmån sjunker. Ett lägre pH ändrar 
förutsättningarna att leva i naturen, och leder till en förändrad artsammansättning och 
artutdöende. Det kan även förorsaka vittring av byggnader och kulturarv. Uggelbosjön i 
Kalmar kommun är idag försurad. 
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3.1. FORTSÄTT KALKA 

Kalmar kommun utför kalkning enligt den regionala kalkåtgärdsplanen för 2011-2015 i 
samarbete med Kalmar Länsstyrelse som har det regionala ansvaret för kalkningsverksamhet 
(Johansson, 2011). Åtgärdsplanen revideras och kommer att uppdateras under år 2020. 
Kalmar kommun har idag Ugglebosjön, Vänsjösjön och Halltorpsån som målområde för sin 
kalkning, men ansvarar enbart för doserkalkning i Skärvsjö vid Halltorpsån. Kalmar kommun 
arbetar för en minskad försurning genom att fortsätta kalka Skärvsjö och uppdatera sin 
kalkning enligt kalkningsprogrammets utsatta åtgärder (Del B 3.1.a). 

 

ÅTGÄRDER FÖR EN GOD KEMISK STATUS 

Miljögifter i ytvatten 
 

Gränsvärdet för kvicksilver och Polybromerade difenyletrar (PBDE) överskrids i alla ytvatten 
på grund av atmosfärisk deposition (VISS-Hjälp, 2019). PBDE är en samlingsbeteckning för 
flamskyddsmedel med syftet att förhindra brand i olika produkter och material. När dessa 
ämnen sprids i miljön ansamlas de i sediment och djurvävnad och verkar troligen 
hormonstörande (Naturvårdsverket, 2019). Kvicksilver kan ge skador på det centrala 
nervsystemet. Ämnet sprids genom atmosfären från exempelvis guldutvinning eller 
förbränning av kol och avfall, och bryts inte ned i naturen. Utsläpp av kvicksilver har i Sverige 
minskat med två tredjedelar sedan 1990 (Naturvårdsverket, 2019). 

I Törnebybäcken har perflouroktansulfonat (PFOS), kadmium och bens(a)pyren upptäckts. 
PFOS har används bland annat i rengöringsmedel, brandsläckningsskum och 
impregneringsmedel, och anses farliga för både hälsa och miljö (Naturvårdsverket, 2019). 

Kadmium sprids främst via luft vid el- och värmeproduktion, och är giftigt för 
mikroorganismer och vattenlevande arter. Ämnet kan tas upp av växter vilket gör att de kan 
återfinnas i grödor. Vid intag kan det ge problem med njurarna, benskörhet och är 
cancerframkallade. (Naturvårdsverket, 2019). Bens(a)pyren är cancerframkallande, och 
sprids via luft från ofullständig förbränning (Naturvårdsverket, 2019). 

I Bockskärs skärgård har man uppmätt höga halter tributyltenn (TBT) i sediment. TBT har 
använts som bekämpningsmedel i båtbottenfärger för att skydda mot påväxt av marina 
organismer. Ämnet bryts ned långsamt i sediment, och verkar hormonstörande på snäckor, 
musslor och fisk (Naturvårdsverket, 2019). Även i vattenförekomsten Sn Kalmarsund har 
förhöjda halter TBT konstaterats. 

Miljögifter i grundvattnet 
 

Av nio grundvatten är idag samtliga klassade med god kemisk status, men vid tre 
grundvattenförekomster har man uppmätt miljögifter som överskrider fastställda 
bestämmelser. De ämnen som uppmätts är nitrat, bly, sulfat, 3,5-diklorfenol, dioxin och 
bekämpningsmedel (BAM och Atrazin). Kommunalt dricksvatten tas inte ur dessa 
grundvattenförekomster, men man bör ändå eftersträva minskad negativ påverkan av 
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mänsklig aktivitet.  
 
BAM (2,6 – diklorbensamid) är en nedrytningsprodukt av diklobenil, som tillsammans med 
atrazin använts som bekämpningsmedel mot växter. Båda ämnena förbjöds 1989-1990, men 
finns fortfarande kvar i marken (SGU, 2013). Nitrat i grundvatten orsakas främst av gödsling 
på jordbruk- eller skogsmark samt från avlopp (SGU, 2013), och kan vara hälsofarligt då det 
kan ge minskat syreupptag (Livsmedelverket, 2019). 

Klorid och sulfatjoner är ett möjligt tecken på saltvatteninträngning, men kan också komma 
från andra grundvatten med dålig kvalitet. Höga sulfathalter kan orsakas av påverkan från 
sedimentära berggrunder med alunskiffer, sulfidmalmsgruvor, deponier eller deposition och 
dränering av organiska jordar (SGU, 2013). 

Dioxiner är ett samlingsnamn för polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade 
dibensofuraner (PCDD/F), och kommer bland annat ifrån ofullständig förbränning av klor och 
i industrikemikalier till exempel vid doppning av virke (SGU, 2013). 

Blyföroreringar beror dels på bergartstypen, men kommer även från nedfall av 
luftburet bly. Höga halter bly i dricksvatten ger hälsoeffekter då det kan orsaka järnbrist 
och påverka fosterutveckling (SGU, 2013). 

4. VERKA FÖREBYGGANDE 

Oavsett källa och spridningsväg så är det avancerat, kostsamt och i de flesta fall omöjligt att 
rena vattenförekomster från miljögifter. Det viktigaste arbetet för att behålla ett rent vatten 
är att verka förebyggande och skydda vatten från utsläpp. 

 
4.1. SKYDDA VATTEN 

Tillsyn av verksamheter som riskerar att överskrida miljökvalitetsnormer är grunden för att 
förebygga utsläpp (Del B 4.1.a). Tillsyn i vattenskyddsområden är ett viktigt instrument för 
att skydda dricksvatten från föroreningar, dock behöver vattenskyddsområdenas 
skyddsföreskrifter aktualiseras utifrån nya forskningsresultat. Kalmar Vatten AB arbetar 
med att uppdatera och revidera dessa. Södra Nybroåsen och Hagbyåns 
vattenskyddsområden är de områden som först prioriteras, men även vissa 
reservvattentäckter bör uppdateras (Del B 4.1.b). Kalmar Vatten söker fortlöpande efter nya 
vattentäckter i Nybroåsen, vilket kan medföra behov av justerade vattenskyddsområden. 

 
4.2 FÖRHINDRA UTSLÄPP 

Förutom tillsyn arbetar Kalmar kommun med att förhindra utsläpp, exempelvis genom sin 
dagvattenhantering. Kalmar kommun tar fram en åtgärdsplan för dagvattenhantering (Del B 
1.2.d), med målet att öka rening av dagvatten och därmed minska utsläpp av föroreningar. 

Under 2019 gjordes en undersökning av båtbottnar för att se om färg innehållande TBT sitter 
kvar på båtarna, trots ett långvarigt förbud. Den visade att andelen båtar vars bottenfärg 
innehöll tenn över 100 µg/cm2 var 43 % på Kullö, 44 % på Revsudden och 31 % på Stensö. 
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Därför kommer man fortsatt att bedriva undersökningar och öka tillsyn av båtbottenfärg (Del B 
4.2.a). För att man som båtägare ska kunna byta till ett mer miljövänligt alternativ ska det 
anläggas en spolplatta med uppsamling för tvätt av båtar med miljögiftig färg (Del B 4.2.b). För 
båtar som har miljövänlig färg ska det anläggas en båtbottentvätt (Del B 4.2.c). 
Tillsammans med detta är det viktigt att man göra en informationssatsning för att 
uppmärksamma risken med TBT (Del B 4.2.d). 

5. RENA UTSLÄPPSKÄLLAN 
 

5.1 HITTA KÄLLAN 

Miljögifter sprids från en rad källor, exempelvis jordbruk, brandövningsstationer eller gamla 
deponier. En viktig del i att hitta föroreningskällor är att undersöka om miljögifter läcker ut i 
vatten från förorenade områden, så kallade efterbehandlingsområden (EBH). Kalmar 
kommun kommer att göra en handlingsplan för att prioritera mellan vilka EBH-områden som 
ska saneras (Del B 5.1.a). De föroreningar som uppmätts i en grundvattenförekomst vid 
Trekanten (Ås vid Trekanten, Trekanten) ska utredas och prioriteras. Man planerar även att 
utreda spridningen av miljögifter till vatten från en tidigare bränning av alunskiffer i 
Loverslund (Del B 5.1.b). 

För att hitta källan till PFOS kommer Kalmar kommun att utreda förorenade områden av 
PFOS, vilket görs i samarbete med andra tillsynsmyndigheter (Del B 5.1.c). Kalmar 
kommun kommer att göra extra tillsyn av deltidsbrandstationer och deras användning av 
PFAS (Del B 5.1.d). 

Kalmar Öland Airport är en möjlig utsläppskälla av miljögifter, och kommer löpande i 
samarbete med tillsynsmyndigheter utreda vilka ämnen som släpps ut och vad man kan göra 
för att minska flygplatsen miljöpåverkan (Del B 5.1.e). 

 
5.2 RENA KÄLLAN 

För kända källor bör man utreda hur man bäst förhindrar utsläppen. En sådan är Vassmolösa 
ångsåg, där marken nu ska saneras (Del B 5.2.a). Barkestorpstippen ska också utredas utifrån 
hur utsläppen ska åtgärdas (Del B 5.2.b), eftersom man vet att den nedlagda deponin släpper 
ut kväve. Ett framtaget förslag är att anlägga en våtmark i anslutning till deponin. 

 

ÅTGÄRDER FÖR EN GOD KVANTITATIV STATUS 

6. STÄRK LANDSKAPETS VATTENHÅLLANDE FÖRMÅGA 

Vattenfördröjande åtgärder skapar ett motståndskraftigt landskap som bättre magasinerar 
grundvatten och hanterar översvämningar och torkperioder. Framtida klimatförändringar 
innebär varmare temperaturer med ökade skyfall med högre översvämningsrisk under 
vinterhalvåret och torrperioder under sommarhalvåret. Ytterligare en förändring är att 
grundvattnet börjar sjunka tidigare på året samtidigt som att tidpunkten för 
grundvattenbildning kommer senare, vilket ger en längre period utan grundvattenbildning. 
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Områden som redan idag har problem med lågt grundvatten förväntas få större utmaningar i 
framtiden.  

Tillgången på grundvatten styrs främst av tiden för den årliga grundvattenbildningen och 
markens förmåga att hålla vatten. Ett utdikat och dränerat landskap har en minskad 
förmåga att hålla vatten, vilket försämras ytterligare under år med låg nederbörd. Ett sätt 
att fördröja vatten är att utnyttja naturens egna miljöer, exempelvis genom att skapa och 
restaurera våtmarker, tvåstegsdiken eller kombinationsdamm. När vattnet svämmar över 
dessa ytor bromsas vattnet och ger ett jämnare flöde. Ett alternativ är att reglera 
vattenflödet genom att styra in- och utflödet, exempelvis genom reglerbara diken eller 
bevattningsdammar. En aktiv reglering ger möjligheten att balansera flödet nedströms, och 
därmed se till att det finns vatten i vattendraget även i torra perioder. Åtgärder som görs på 
genomsläpplig mark bidrar till grundvattenbildning medan mark med låg genomsläpplighet 
lämpar sig bättre för åtgärder som håller och tillgängliggör ytvatten, exempelvis 
bevattningsdammar. Beroende på vilken åtgärd man väljer får man även andra värden. 
Exempelvis kan en våtmark som anläggs för flödesutjämning även bidra med 
minskad övergödning, grundvattenbildning och biologisk mångfald (se tabell 
3). 

Storleken på åtgärden bör baseras på hur mycket vatten som den ska ta hand om, vilket 
påverkas av avrinningsområdets storlek, geografi och nederbörd. 

 

Vart man utför en åtgärd beror på vilket syfte åtgärden har. Områdets markanvändning och 
genomsläpplighet är viktiga faktorer. Markens genomsläpplighet och vattenhållande 
förmåga beror på dess geologi, det vill säga egenskaperna hos dess jordlager och berggrund, 
samt dess markavändning. Kalmar kommun har gjort en spatial analys för att identifiera 
områden som är lämpliga för grundvattenbildning eller för att hålla vatten i landskapet 
Syftet med kartlagret är att ge information om vart man får mest effekt av åtgärder som 
antingen syftar till att fördröja vatten i landskapet eller bilda grundvatten (se bilaga för 
karta). 
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Tabell 3. Funktion och effektivitet av föreslagna vattenfördröjande åtgärder i jordbrukslandskap enligt 
”Vattenfördröjande åtgärder i landskapet – Förstudie och förslag på pilotområden i Kalmar län”. Grön färg 
representerar god, orange färg måttlig och vit färg ej relevant (Kyllmar & Wesström, 2018). 
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6.1. MOTSTÅNDSKRAFTIGT LANDSKAP MED ÖKAD GRUNDVATTENBILDNING 

För att motverka negativa effekter av framtida extremväder samt bidra till ökad 
grundvattenbildning vill Kalmar kommun göra åtgärder som jämnar ut vattenflöden och 
stärker landskapets förmåga att hålla vatten. Genom att fördröja vatten högt upp i 
avrinningsområdet håller man kvar låga flöden och dämpar höga flöden nedströms, och 
jämnar därmed ut vattenflödet och markvattnet. Även om det finns god kunskap om vilka 
åtgärder som bidrar till att hålla vatten, så är effektiviteten av olika åtgärder relativt dåligt 
dokumenterad (Kyllmar & Wesström, 2018). För att bygga kunskap om olika åtgärders effekt 
vill Kalmar kommun utse ett avrinningsområde som pilotområde (Del B. 6.1.a). Området ska 
identifieras med hjälp av kartlagret för vattenhållande åtgärder och markägare i Kalmar 
kommun. I pilotområdet ska man i samråd med markägare göra en handlingsplan för att 
stärka områdets vattenhållande förmåga. Åtgärderna bör placeras långt upp i 
avrinningsområdet och på genomsläpplig mark för bäst effekt. Framgången med denna 
åtgärd är beroende av samarbete med markägare, då kommunen enbart har rådighet över 
egen mark. 

Tidigare utdikade våtmarker har identifierats som viktiga områden att återskapa för att bidra 
till grundvattenbildning, och Kalmar kommun avser därför att göra detta på kommunal 
skogsmark (Del B. 6.1.b). 
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Kalmar Vatten AB arbetar aktivt för att öka grundvattenbildning i Nybroåsen genom 
konstgjord infiltration, vilket säkerställer tillräcklig vattenproduktion för den kommunala 
vattenförsörjningen. För att tillmötesgå framtida behov utreder man nya ställen för 
infiltration till Nybroåsen (Del B. 6.1.c). 

 
6.2. STÄRK VATTENTILLGÅNG FÖR JORDBRUK 

Större delen av Kalmar kommuns jordbruksmark ligger långt ned i avrinningsområden i 
närhet av kusten. Det finns behov hos lantbrukare att magasinera vatten för att under 
torra perioder kunna bevattna jordbruksmark eller släcka bränder. Dessa åtgärder, som 
främst gäller bevattningsdammar, bör placeras i närhet av jordbruksmark och därmed 
långt ner i avrinningsområdet. Genom att välja en multifunktionell åtgärd, som våtmark 
med bevattningsmöjligheter kan man skapa mervärde av bevattningsdammen med 
minskad övergödning och biologisk mångfald. 

För att öka kunskapen om vattenhållande åtgärders effekt i jordbrukslandskapet avser 
Kalmar kommun att genom kartlagret för vattenhållande åtgärder och i samarbete med 
markägare utse ett pilotområde (Del B. 6.2.a). I samråd med markägare ska man göra en 
handlingsplan för pilotområdet och utvärdera effektiviteten av valda åtgärder. 

Kalmar kommun kommer att stödja arbetet med att öka ytvatten för lantbruk genom att 
tillgängliggöra och informera om kartunderlaget med lämpliga platser för vattenhållande 
åtgärder (Del B 6.2.b) och erbjuda rådgivning för lantbruksföretag hur man kan skapa 
vattenfördröjande strukturer (Del B 6.2.c). 

 
6.3. SAMVERKA LÅNGSIKTIGT OCH BYGG KUNSKAP 

Det finns kunskapsluckor om hur man bäst skapar ett motståndskraftigt landskap som står 
emot extrema väder och ger en ökad grundvattenbildning, och det är därför viktigt att 
Kalmar kommun samarbetar internt inom kommunens förvaltningar och bolag, myndigheter, 
närings- och föreningsliv för att ta in och dela med oss av kunskap om vattenhållande 
åtgärder (Del B. 6.3.a). 

7. SMART VATTENANVÄNDNING 
 

7.1 MINSKA FÖRBRUKNING AV DRICKSVATTEN 

Kalmar kommun har som ambition att minska dricksvattenanvändningen. Hur mycket 
dricksvatten som används mäts i kubikmeter och följs upp (7.1.a) för att se resultatet av 
vattensparande åtgärder. För att minska dricksvattenförbrukningen ska kommunens sport- 
och fritidsanläggningar bevattnas med annat än dricksvatten, förslagsvis från tätortsnära 
sötvattenresurser som Kalmar Dämme eller dagvattendammar (Del B 7.1.b). En annan viktig 
åtgärd är att förbättra fastigheters vattenförbrukning genom att kontinuerligt övergå till 
vattensnåla alternativ (Del B 7.1.c). 
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Kalmar Vatten AB har länge arbetat för att minska dricksvattenanvändningen, framförallt 
genom att förnya, sektionera och söka efter läckor i ledningsnätet (Del B 7.1.d). Dessutom 
ersätts Kalmar Vatten AB:s spolbilar med typen Recykling, som återcirkulerar samma vatten 
under dagen. Spolbilarna  tankas med utgående vatten från Kalmar Reningsverk istället för 
dricksvatten (Del B 7.1.e). Genom informationskampanjen ”Vattensmart” uppmuntras även 
allmänheten att spara vatten (Del B 7.1.f). 
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DEL B: HANDLINGSPLANENS ÅTGÄRDSLISTA 

Målet om god vattenstatus finns med i Kalmar kommuns årliga verksamhetsplan och budget. Alla nämnder och bolag har möjlighet att 
bidra till målet. Aktiviteterna i handlingsplanen läggs in årligen i ordinarie styrning och ska rapporteras in av respektive förvaltning eller 
bolag i samband med den ordinarie måluppföljningen av kommunensverksamhetsplan med budget. Åtgärderna pekar på en eller flera 
förvaltningar och bolag som har ansvar för genomförandet. Om flera förvaltningar eller bolag nämns, är det den med fetmarkerad text som 
bär huvudansvaret. Observera att flertalet åtgärder är beroende av samarbete med externa parter så, så som privata markägare samt av 
externfinansiering. 

Åtgärder som berör Kalmar kommun som organisation eller utövas på kommunal mark betecknas med ORG (organisation) i 
handlingsplanen. För åtgärder inom Kalmar kommuns geografiska område, där kommunen inte har rådighet och främst kan påverka 
genom att bidra med rådgivning och samverkan, används beteckningen GEO. Aktiviteter som har en tydlig koppling till 
Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikts förvaltningsplan är utmärkta och kopplade till deras åtgärder. Det ligger under 
rubriken Åtgärd SÖ. 

 
Ekologisk status Tidsram Ansvarig Område Kvantitet Åtgärder SÖ 
1. Minska övergödningen 
1.1 Minska näringsläckaget från jord- och skogsbruk 
a) Anlägg eller restaurera våtmarker, 
bevattningsdammar och kombinationsdammar för 
näringsretention. 

2020-2023 Serviceförvaltningen GEO 35 ha.  

b) Anlägg eller restaurera fosfordamm. 2020-2021 Serviceförvaltningen GEO 1 st.  
c) Skötsel av kommunala våtmarker. 2020-2023 Serviceförvaltningen ORG 3 st.  
d) Led om kanalen vid Stävlö. 2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO 1 st.  
e) Uppmuntra att på kommunala jordbruksarrenden 
skapa gräsbevuxna skyddszoner vid åkersmark och 
ekologiskt funktionella kantzoner intill större 
vattendrag. 

2020 - 2023 Kommunledningskon
toret, 
Serviceförvaltningen 

ORG   

  



 
f) Anlägg tvåstegsdike. 2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO 1 km.  
g) Strukturkalkning. 2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO 5 ha.  
h) Testa och utvärdera effekten av reglerbar 
dränering. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO 1 st.  

i) Anpassa vasskötseln för ökad näringsupptag och 
biologisk mångfald. 

2017 - 2023 Serviceförvaltningen ORG 40 ha.  

j) När man tar fram en naturmarkspolicy, integrera 
hur vi kan ta hänsyn för näringsläckage vid kommunalt 
skogsbruk. 

2020 - 2021 Samhällsbyggnadskon
toret 

ORG   

k) I naturmarkspolicyn ta ställning till hur vi ska 
restaurera våtmark genom att återväta tidigare 
utdikad torvmark på kommunal skogsmark. 

2020 - 2021 Samhällsbyggnadskon
toret 

ORG   

1.2 Minska näringsläckage från urbana miljöer 
a) Bygg ett av Sveriges bästa reningsverk. 2020 - Kalmar vatten AB ORG  Åtgärd 3 
b) Implementera nya dimensionsanvisningar för 
spillvattennätverket för att minska risken för 
bräddning. 

2020 - 2023 Kalmar Vatten AB ORG  Åtgärd 3 

c) Utred behovet av reservkraft i pumpstationer för 
minskad bräddning. 

2020 - 2023 Kalmar Vatten AB ORG  Åtgärd 3 

d) Skriv en handlingsplan för dagvattenhantering. 2020 - 2023 Kalmar Vatten AB, 
Samhällsbyggnadsko
ntoret 

ORG 1 st handlings-
plan 

Åtgärd 8 

e) Säkerställ att enskilda avlopp som läcker 
näringsämnen åtgärdats. 

2008 - 2023 Samhällsbyggnadskon
toret 

GEO 90 % ska vara 
åtgärdade. 

Åtgärd 4 

f) Öka rening av kväve från Kalmar Öland Airport från 
minst 50 % till minst 70 %. 

2020 - 2023 Kalmar Öland Airport 
AB 

ORG   

1.3 Ta upp näring från havet 
a) Fortsätt odla musslor för näringsupptag. 2017-2023 Serviceförvaltningen GEO   
b) Utvärdera funktion och effekt av skonsamt upptag 2020-2023 Serviceförvaltningen GEO   



av sediment (projektet LIFE Sure). 
1.4 Samordna insatser, informera och planera 
a) Fortsätt arbetet med riktad tillsyn för att minska 
utsläpp av näringsämnen och växtskyddsmedel. 

2020 - Samhällsbyggnadskon
toret 

GEO  Åtgärd 1,  
åtgärd 2 

b) Underlätta och stötta markägare att göra åtgärder 
som reducerar näringsläckage genom rådgivning. 

2020 - Serviceförvaltningen GEO   

c) Samarbeta med organisationer, exempelvis 
Vattenråden, LRF inom projekten LEVA och Greppa 
näringen och skogsägarföreningar inom Skogens 
vatten för att stötta och öka antalet åtgärder som 
bidrar till näringsreduktion eller biologisk mångfald på 
jordbruk- och skogsmark. 

2020 - Serviceförvaltningen GEO   

d) Underlätta praktisk våtmarksskötsel för privata 
markägare. 

2020 - Serviceförvaltningen GEO   

e) Fortsätt att ha en central samordnare för 
vattenråden och ett fortsatt nära samarbete. 

2020 - Serviceförvaltningen GEO   

f) Utför informationskampanjer och 
utbildningssatsningar kring övergödning och 
vattnets ekosystem. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO 
 

  

g) Gör åtgärdsplaner för minskad övergödning för 
samtliga större vattendrag. 

2020-2023 Serviceförvaltningen, 
Samhällsbyggnadskon
toret 

GEO 1 st 
åtgärdsplan 
för vardera 
större 

  vattendrag. 

 

h) Utred vilka åtgärder som krävs för att minska 
näringsläckage som motsvarar 1000 kg fosfor/år. 
Dessa åtgärder ska vara genomförbara till 2027. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen
, 
Samhällsbyggnadsko
ntoret, Kalmar 
Vatten AB, 
Kommunledningskon

GEO   



toret 
2. Stärkt ekosystem 
2.1 Utveckla livsmiljöer 
a)   Biotopvård och återskapande av livsmiljöer och 
lekbottnar. Tillförsel av exempelvis block, lekgrus, 
död ved eller strömstareholk. 

2020-2023 Serviceförvaltningen GEO 5 åtgärder.  

b) I naturmarkspolicyn beskriv hur vi ska behåll och 
utveckla ekologiskt funktionella kantzoner på 
kommunal skogsmark. 

2020 - 2021 Samhällsbyggnadsko
ntoret 

ORG   

c) Verka för fria vandringsvägar. 2020-2023 Serviceförvaltningen GEO 7 åtgärder.  
d) Planera åtgärdandet av vandringshinder. 
Kommunicera och informera med markägare. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   

e) Säkra flöden i större vattendrag. 2020-2023 Serviceförvaltningen GEO 1 åtgärd.  
f) Skapa uppväxtplatser för rovfiskföryngring. 2020-2023 Serviceförvaltningen GEO 2 åtgärder.  
g) Utred hur vi kan förbättra spridningsvägar för 
biologisk mångfald längsmed vattendragen. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   

2.2 Öka kunskapen och förståelsen om vattnets ekosystem 
a) Samarbeta med universitet, närings- och 
föreningsliv, Länsstyrelsen och andra aktörer för 
ökad kunskapsuppbyggnad och spridning kring 
vattnets ekosystem. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   

b) Samarbeta med Vattenråden inom 
Vattendetektiverna, där utbildning sker genom 
skolor. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen
Utbildningsförvaltnin
gen 

GEO   

c) Utred om svartmunnad smörbult kan fiskas 
kommersiellt. 

2020 Serviceförvaltningen GEO   

d) Fortsätt med miljöövervakning av våra vattendrag, 
med mätning av näringsämnen samt stödjande 
kemiska parametrar, bottenfauna, 
kiselalger, prioriterade och särskilt förorenande 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   



ämnen. 
e) Tillgängliggör miljöövervakning digitalt. 2020 - Samhällsbyggnadsko

ntoret 
GEO   

f) Inför elfiske för ökad kunskap om tillstånd för fisk i 
vattendragen i utvalda vattendrag. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   

g) Gör biotopskartering av samtliga av våra 
vattendrag. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   

3. Ingen försurning 
3.1 Fortsätt kalka 
a) Fortsätt kalkning av Skärvsjö, Halltorpsån. Följ och 
uppdatera kalkning enligt reviderat kalkningsprogram. 

2020 - 2023 Samhällsbyggnadsko
ntoret 

GEO   

 
Kemisk status Tidsram Ansvarig Område Kvantitet Åtgärd SÖ 
4. Verka förebyggande 
4.1 Skydda vattnet 
a) Prioritera tillsyn av verksamheter utifrån 
miljökvalitetsnormer för vatten. 

2020 - 2023 Samhällsbyggnadskon
toret 

GEO  Åtgärd 1, åtgärd 2, 
åtgärd 5 

b) Uppdatera vattenskyddsområden inklusive 
skyddsföreskrifter med 
fokus på Södra Nybroåsen och Hagbyåns 
vattenskyddsområden, och eventuellt 
reservvattentäckter. 

2020 - 2023 Kalmar Vatten AB GEO  Åtgärd 5 

4.2 Förhindra utsläpp 
a) Bedriv tillsyn och undersökningar av båtbottenfärg 
med miljögifter. 

2019 - 2023 Samhällsbyggnadskon
toret 

GEO   

b) Anordna en spolplatta med uppsamling för allmänt 
bruk för tvätt av båtar med miljögiftig färg. 

2020 - 2022 Samhällsbyggnadskon
toret, 
Serviceförvaltningen 

GEO 1 st spolplatta.  

c) Anordna en båtbottentvätt för allmänt bruk. 2020 - 2022 Samhällsbyggnadskon
toret, 

GEO 1 st 
båtbottentv 

 



Serviceförvaltningen ätt. 
d) Informera om risken med båtbottenfärger med 
miljögift och miljövänliga behandlingssätt mot påväxt. 

2020 - 2022 Samhällsbyggnadskon
toret, 
Serviceförvaltningen 

GEO   

5. Färre utsläppskällor 
5.1 Hitta källan 
a) Ta fram en handlingsplan för att sanera förorenade 
områden. I planen ska områden som enligt 
vattenmyndigheten pekats ut som eventuella källor 
till miljögifter prioriteras, exempelvis Harby 
plantskola, Harby garveri, Beg. Bildelar Trekanten. 

2020 - 2023 Samhällsbyggnadskon
toret 

GEO 1 st handlings-
plan. 

 

b)  Utred om det sprids miljögifter från tidigare 
bränning av alunskiffer i Loverslund till vatten. 

2020 - 2021 Kommunledningskont
oret 

GEO   

c) Utred källa och ansvarig för förorening av 
PFAS/PFOS i samarbete med andra 
tillsynsmyndigheter kring Törnebybäcken. 

2020-2023 Kalmar Öland Airport 
AB, 
Kommunledningskon
toret 

GEO   

d) Bedriv tillsyn på deltidbrandstationer och deras 
användning av brandskum (PFAS). 

2020 Samhällsbyggnadskon
toret 

GEO   

e) Utred utsläpp av miljögifter från Kalmar Öland 
Airport till Törnebybäcken och hur man minskar 
dess spridning i samarbete 
med tillsynsmyndighet. 

2020 - 2023 Kalmar Öland Airport 
AB 

ORG   

5.2 Rena källan 
a) Sanera marken vid Vassmolösa ångsåg. 2020 - 2021 Kommunledningskont

oret 
GEO   

b) Åtgärda utsläpp från förorenad mark från 
Barkestorpstippen till vatten, föreslagsvis genom 
täckning av tipp och omhändertagande av 
lakvattnet. 

2020 - Kommunledningskont
oret 

ORG   



 
 
Kvantitativ status Tidsram Ansvarig Område  Kvantitet Åtgärd SÖ 
6. Stärka landskapets vattenhållande förmåga 
6.1 Stärka landskapets vattenhållande förmåga och öka grundvattenbildning 
a) Identifiera och välj minst ett lämpligt 
avrinningsområde för ett pilotområde med syfte att 
fördröja vatten och bidra till 
grundvattenbildning. Gör en lokal handlingsplan i 
samråd med markägare. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   

b) I naturmarkspolicyn förklara hur vi ska återskapa 
våtmark på tidigare utdikad torvmark på 
kommunalmark i skog, samt hur fortsatt skötsel kan 
implementeras i kommunens skogsbruksplan. 

2020 - 2021 Samhällsbyggnadsko
ntoret 
 

ORG 10 ha.  

c) Säkerställ framtida behov av ökad 
grundvattenbildning i Nybroåsen med konstgjord 
infiltration. 

2020 - Kalmar Vatten AB GEO  Åtgärd 5 

6.2 Stärk vattentillgången till lantbruk 
a) Identifiera och välj minst ett lämpligt 
avrinningsområde för ett pilotområde med syfte 
att stärka vattentillgången för jordbruken. 
Gör en lokal handlingsplan i samråd med markägare. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   

b) Tillgängliggör och informera om kartunderlag med 
identifierade 
områden lämpliga för vattenfördröjande åtgärder i 
skogs- och jordbrukslandskap. 

2020 - 2023 Samhällsbyggnadsko
ntoret 
Serviceförvaltningen 

GEO   

c) Erbjud rådgivning för lantbruksföretag hur man 
praktiskt går tillväga för att fördröja vatten. 

2020 - 2023 Serviceförvaltningen GEO   

6.3 Samverka långsiktigt och bygga kunskap 
a) Samverka internt inom kommunens 2020 - 2023 Samhällsbyggnadsko GEO   



förvaltningar och bolag, myndigheter, 
universitet  närings- och föreningsliv, 
Länsstyrelsen och andra aktörer för att bygga 
kunskap om hur man arbetar med 
vattenhållande åtgärder. 

ntoret 
Serviceförvaltningen, 
Kalmar Vatten AB, 
Kommunledningskon
toret 

 
7. Smartare vattenanvändning 
7.1 Minska förbrukningen av dricksvatten 
a) Följ upp vattenanvändningen i fastigheter 
och vid bevattning årligen. 

2020 - Kultur- och 
fritidsförvaltningen, 
Serviceförvaltningen, 
Kalmarhem, Kifab 

ORG   

b) Ersätt användningen av dricksvatten med annat 
vatten än dricksvatten vid bevattning av planteringar 
och av sport- och 
fritidsanläggningar. Exempelvis vatten från 
Kalmar Dämme och andra dagvattendammar. 

2020 - Serviceförvaltningen, 
Kultur- och 
fritidsförvaltningen 

ORG   

c) Fortsätt minska användningen av dricksvatten i 
kommunens egna 
fastigheter genom att kontinuerligt övergå till 
vattensnåla alternativ. 

2020 - Serviceförvaltningen, 
Kalmarhem, Kifab 

ORG   

d) Fortsätt arbetet med att förnya, sektionera och 
söka efter läckor i ledningsnätet. 

2020 - Kalmar Vatten AB GEO   

e) Fortsätt byta till spolbilar av typ Recykling. 
Utgående vatten från Kalmar Reningsverk 
används istället för dricksvatten och samma 
vatten recirkulerar hela arbetsdagen. 

2017 - Kalmar Vatten AB ORG   

f) Fortsätt informationskampanj om att spara 
vatten genom kampanjen "Vattensmart”. 

2016 - Kalmar Vatten AB GEO   

 



 

Figur 1. Miljöövervakning i Kalmar kommun. I mätningarna ingår kiselalger, bottenfauna, näringsämnen och miljögifter. Miljögifter mäts 
enbart i Törnebybäcken, Surrebäcken, Hagbyån och Ljungbyån. 



 

Figur 2. Ekologisk status i Kalmar kommun under förvaltningscykel 3 (2017 – 2021). 



 

Figur 3. Kemisk status i Kalmar kommun under förvaltningscykel 3 (2017 – 2021).  



 

Figur 4. Kvantitativ status i Kalmar kommun under förvaltningscykel 3 (2017 – 2021). 



 

Figur 5. Belastning och beting av fosfor i Kalmar kommun enligt PLC6. 



 

Figur 6. Belastning och beting av kväve i Kalmar kommun enligt PLC6.  

 



 


	Framsida Handlingsplan för god vattenstatus
	Handlingsplan för god vattenstatus slutgiltig
	INNEHÅLL
	Bilagor:

	OM HANDLINGSPLANEN
	Beställare
	Syfte och omfattning
	Genomförande och styrning
	Uppföljning
	Finansiering av åtgärder
	Metod
	Projektledare
	Följande personer från kommunens förvaltning och bolag har bidragit i arbetet
	Följande personer från Länsstyrelsen Kalmar län har bidragit i arbetet

	INLEDNING
	BAKGRUND
	EU:S VATTENDIREKTIV OCH MILJÖKVALITETSNORMER
	KALMAR KOMMUNS TIDIGARE ARBETE
	KALMAR KOMMUNS MILJÖÖVERVAKNING

	NULÄGESANALYS
	EKOLOGISK STATUS I YTVATTEN
	KEMISK STATUS I YTVATTEN OCH GRUNDVATTEN
	KVANTITATIV STATUS I GRUNDVATTEN

	MÅL OCH STRATEGIER
	ÅTGÄRDER FÖR EN GOD EKOLOGISK STATUS
	ÅTGÄRDER FÖR EN GOD KEMISK STATUS
	Miljögifter i ytvatten
	Miljögifter i grundvattnet

	ÅTGÄRDER FÖR EN GOD KVANTITATIV STATUS
	LITTERATURFÖRTECKNING

	Del B slutgiltig
	Del C_Kartor_200405

