
Miljön i Kalmar
Bokslut 2014



2



3

Miljöåret som gått
Vi har bara ett jordklot och det måste vi vara rädda om. Det är därför viktigt 
att vi tar vårt ansvar gentemot jorden och kommande generationer. Det vi 
gör har effekt både på kort och på lång sikt. Under de senaste åren har en 
mängd saker gjorts som är bra för miljön. Exempelvis:

•	 Kalmarsundsregionens renhållare har i slutet av året startat en sortering 
av matavfall i gröna påsar. Avfallet blir biogas och biogödsel. 

•	 Kollektivtrafiken har byggts ut och resor med kollektivtrafik har ökat 
med 32 procent. 

•	 Kalmar kommun genomför just nu ett av landets största energitjänsteprojekt. 
•	 En samlastningscentral invigs under 2015. Transporterna av mat till 

kommunal verksamhet förutspås att minskas med 80 procent och blir 
fossilbränslefria. 

•	 Kommunen har investerat i egen vindkraft. Fler solceller och solfångare 
har satts upp på våra fastigheter. 

•	 Ett nytt avloppsreningsverk planeras. Det kommer att minska utsläppen 
till Kalmarsund. 

•	 Både kommunen och länsstyrelsen har genomfört naturvårdsåtgärder i 
ekskog och i sandiga miljöer.

•	 Vattenråden har genomfört flera vattenvårdsprojekt.
•	 Stora satsningar har genomförts för Kalmar som cykelstad och cyklingen 

har ökat med 15 procent.
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Inget ytterligare arbete krävs
utöver det som redan görs

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs

Lite eller inget arbete 
pågår – mycket arbete krävs

Et
t r

ik
t 

vä
xt

- &
 d

ju
rli

v

Ett rikt 
växt- &

 djurliv

Ett 
rik

t 

odlin
gslandskap

God 
bebyggd miljö

God bebyggd miljö

God bebyggd miljö

Säker 

strålmiljö

Giftfri miljö Le
va

nde s
jö

ar
 

& va
tte

ndra
g

Gru
ndvatte

n

av god kvalit
et Bara naturlig 

försurning

Hav i balans +

levande kust 

& skärgård

M
yl

lr
an

de
 

vå
tm

ar
ke

r

Skyddande 

ozonskikt

Begränsad 

klimatpåverkan
Frisk luft

In
gen

 
öve

rg
ödnin

g

Le
va

nd
e

sk
og

Illustration: HultbergMartens
Vill du se den i större format finns den på sista sidan.

Miljöbokslutet samlar 
vårt miljöarbete
Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt 
område. Fokus är utifrån vad kommunen kan göra för att bidra till målen nationellt, det vill 
säga där vi själva kan påverka. Här ingår miljöpåverkan från alla som bor här, de företag som 
finns här, de resor vi gör i kommunen och så vidare. Saker som vi gör som leder till utsläpp 
utanför kommunens gränser, ingår inte i bokslutet. 

Miljöbokslutet är indelat i fem temaområden; 
Klimat, Miljögifter, Vatten, Levande landskap 
och God bebyggd miljö. Vissa mål berör flera 
områden, vilket gör att de ibland hamnar 
under flera teman. Under varje tema finns 
miljökvalitetsmålen grupperade och vi berät-
tar vad vi gör idag och vad som behöver göras 
framöver. Färgerna på löven visar om målen 
kommer nås, kanske kan nås eller inte kommer 
nås utifrån det arbete som vi gör idag.
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 Fakta:

Svårt att nå 
miljömålen
Nationellt ser det inte så bra ut, bara två 
av miljömålen kommer troligen att nås till 
2020. I Kalmar ser det inte riktigt lika mörkt 
ut, vi är på gång inom många områden. 
Sammanfattningsvis har vi tre gröna löv, två 
röda löv och resten av löven är gula. Miljö-
målsarbetet är ett ständigt pågående arbete 
och även ett grönt löv kräver en del arbete 
för att fortsätta vara grönt. Bedömningen 
om Kalmar uppnår miljömålen är subjektiv 
då det i många fall saknas tillräcklig data. 

Varför ett 
miljöbokslut?
I miljöbokslutet kan du läsa om hur miljön mår i 
Kalmar, vad vi på kommunen har gjort under året 
för att få en bättre miljö och hur vi därmed bidrar 
till att uppnå Sveriges miljömål.  

Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom 
kommunens miljöarbete. Det ska vara ett stöd till 
budgetarbetet för nästkommande år. En hel del 
nyckeltal presenteras och tanken är att man ska 
kunna följa nyckeltalen över tid för att se kommu-
nens färdriktning och trender. 

Det är första gången vi tar fram ett miljöbokslut. 
Allt vi gör får inte plats, utan här visar vi upp goda 
exempel. Vill du läsa mer om pågående arbeten, se 
www.kalmar.se/miljo

År 2020 ska Sverige lämna över ett samhälle till kom-
mande generationer där de största miljöproblemen är 
lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser. Vi ska nå dit genom 16 natio-
nella miljökvalitetsmål. 15 av målen berör oss i Kalmar. 
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 Fakta:

Tema: Klimat
Klimat- och energi är de områden som är svårast att 
lösa miljösmart på ett enkelt och snabbt sätt.  Klima-
tarbete är både att hindra att ämnen som är farliga 
för klimatet släpps ut och att lindra effekterna av de 
klimatförändringar som sker och kommer att ske.

Fossila bränslen = bränslen som det har tagit miljontals 
år att skapa, så som diesel, bensin och naturgas. Varför 
är de dåliga för miljön? De rubbar den balans som finns 
i klimatet och är den största anledningen till global 
uppvärmning. Dessutom kommer fossila bränslena att 
ta slut. Dessa behöver ersättas av förnyelsebar energi, 
så som vind, sol och vatten.

99,4 procent av all energi som 
Kalmar Energi tillverkar är för-
nybar. Det gör oss till bland 
de bästa i världen!

Vi äger två vindkraftverk 
som kan ge 20 procent 
av den el som kommun-
organisationen behöver.
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Här står vi idag
Kalmar kommun har högt satta mål inom klimat- och energiområdet. Det främsta målet är att vara en 
fossilbränslefri kommun 2030, ett mål vi delar med hela regionen. Klimatpåverkande utsläpp minskar 
i kommunen men takten i minskningen är alldeles för långsam och man räknar inte heller med de ut-
släpp som sker i andra länder som en följd av vår konsumtion. Minskningen beror på energieffektivise-
ring, större andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Det trots ökad energianvändning och 
fler fordon och transporter. I vår samhällsplanering jobbar vi för att man ska kunna gå, cykla eller åka 
kollektivtrafik dit man ska, vilket gör det enklare att ställa bilen. 
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Miljökvalitetsmål, tema: Klimat
Under denna rubrik ingår Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö och Skyddande ozonskikt.

Begränsad 

klimatpåverkan

Frisk luft

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Inget 
ytterligare 
arbete krävs 
utöver det som 
redan görs.

Begränsad klimatpåverkan 
Utsläppen minskar tack vare energieffektivisering, större andel förnyelsebara bränslen 
och mer bränslesnåla fordon, men minskningen är alldeles för långsam. De största 
utmaningarna är att resa mindre och konsumera mer hållbart. Kommunen gör stora 
satsningar inom Kalmar Cykelstad. Kommunen är en stor upphandlare och arbetar 
med att minska miljöpåverkan från de varor och tjänster vi beställer. Exempelvis 
satsar vi på fler el- och biogasbilar i kommunens fordonspark. Kalmars elbilspool har 
ökat till 122 medlemmar. Under året kördes en sträcka motsvarande avståndet mel-
lan Sverige och Australien vilket har minskat koldioxidutsläppen med 1 620 kg. Men 
ser vi till hela kommunen har vi lång väg kvar till målet om fossilbränslefritt 2030. 

Utmaningar:
•	 Minska användningen av fossila bränslen i våra resor och transporter.
•	 Fler biogasmackar och laddställen för elfordon.
•	 Planera så att det är enkelt att gå, cykla och åka kollektivt. 
•	 Göra kampanjer och ge ut information så att alla hjälps åt att minska 

klimatpåverkan. 

Frisk luft
Luften i Kalmar kommun är generellt bra. Vi uppfyller de krav som ställs för 
alla ämnen vi mäter men partikelhalterna i luften är på en nivå som gör att 
vi måste fortsätta mäta luftkvaliteten. Vi klarar målet så länge som vi lyckas 
hålla nere utsläppen från resor och transporter. En annan källa till partikel-
utsläpp är vedeldning från hushållen. 

Utmaningar: 
•	 Minska utsläppen av partiklar från transporterna i Kalmar.
•	 Styra bort genomfartstrafik i centrala Kalmar.
•	 Se även Begränsad klimatpåverkan.

I länet reser vi 
32 procent mer 
med kollektivtrafik 
sedan 2006. 
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En samlastnings-
central invigs under 
2015. Den kommer att 
minska transporterna 
av mat med 80 pro-
cent och samtidigt blir 
transporterna helt 
fossilbränslefria. 
Dessutom ger det 
bättre möjlighet att 
köpa in ekologisk och 
närproducerad mat.

Vi driver ett av 
Sveriges största 
energitjänsteprojekt. 
Vårt mål är att minska 
energiförbrukningen 
i våra fastigheter med 
20 procent till 2017.

Kalmar är bland 
de fem bästa i 
landet på att köra 
sina bussar på för-
nyelsebart bränsle.  
Mer än hälften av 
allt bränsle är grönt.
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God bebyggd miljö
Kommunen har en översiktsplan som styr hur vi ska bygga framöver. Över-
siktsplanen togs 2014. Enligt plan- och bygglagen får man inte som kom-
mun ställa andra kvar utöver lagkrav. När kommunen själva bygger kan vi 
däremot ställa hårdare krav på till exempel energianvändningen. Service-
förvaltningen ställer alltid krav på 20 procent lägre energianvändning än 
vad lagen säger vid nybyggnation. Även Kalmarhem har ställt liknande 
krav i några fall. Genom bilpooler minskar behovet av parkeringsplatser till 
bostäder i centrala Kalmar.

Utmaningar: 
•	 Planera för att bli mer självförsörjande på förnyelsebar energi med vind-

kraft och solenergi. 
•	 Få fler än oss att bygga med högre miljöklassning och strängare energikrav. 
•	 Bygga smartare för att minska behovet av fossila transporter.
•	 Visa på fördelarna med en samlastningscentral för det lokala näringslivet.
•	 Planera områden som känns tryggare för att fler ska välja kollektivtrafik, 

gång- och cykel även efter mörkrets inbrott.

God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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 Fakta:

Skyddande ozonskikt 
Under lång tid har ozonskiktet tunnats ut men nu har trenden vänt och 
man tror att ozonskiktet håller på att återskapas. Genom vår tillsyn bidrar vi 
till att målet nås nationellt. Det är lagstiftningen som avgör takten på utfas-
ningen av farliga köldmedier. Kalmarhem har legat steget före och uppfyllde 
det nya lagkravet för köldmedier redan året före det trädde i kraft. 

Med köldmedier menas ämnen som används i kyl-, luftkonditionerings- 
och värmepumpsutrustningar. Köldmedier som klorfluorkarboner 
(CFC) och klorfluorkolväten (HCFC) har negativa effekter på miljön till 
följd av deras ozonnedbrytande egenskaper. Ozonskiktet uppfyller en 
livsviktig funktion för livet på jorden genom att filtrera bort skadlig UV-
strålning från solen.

Skyddande 

ozonskikt

Inget ytterligare arbete 
krävs utöver det som 
redan görs.
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Tema: Miljögifter
Varje dag kommer vi i kontakt med kemikalier och det är viktigt att 
vi vet hur de påverkar oss. Jordbruket är en stor och viktig näring i 
kommunen men använder många ämnen som kan orsaka problem 
om de sprids till mark och vatten. Lagstiftningen skärps hela tiden så 
att de farligaste ämnena fasas ut och lantbruket jobbar aktivt med att 
minska riskerna. De senaste åren har så kallade hormonstörande äm-
nen fått mer uppmärksamhet. Foster, barn och ungdomar är särskilt 
känsliga för dessa. Dagens barn och ungdomar är också morgonda-
gens konsumenter, och de påverkar redan idag föräldrarnas konsum-
tionsmönster. Kunskapen om hållbar konsumtion måste därför in i 
klassrummen.

Här står vi idag
Varje år kommer det många nya produkter ut på marknaden som 
innehåller många nya kemikalier. Det gör att det är svårt för lagstift-
ningen att hänga med. Även om nya ämnen måste godkännas vet vi 
inte alltid vilka risker de innebär. Framför allt vet vi lite om hur olika 
ämnen reagerar med varandra i naturen. Producenterna har ett an-
svar att informera om riskerna men det följs inte alltid. Naturskydds-
föreningen har gjort en undersökning av farliga kemiska ämnen i 
förskolan som visar att barn på förskolan utsätts för många material 
och produkter kända för att kunna innehålla olämpliga kemikalier. 
De har tagit fram stöd som kommuner kan använda. 
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Miljökvalitetsmål, tema: Miljögifter
Under denna rubrik ingår endast Giftfri miljö.

Giftfri miljö
Utöver den vanliga tillsynen har stickprov gjorts i ett tiotal butiker när det 
gäller hygienprodukter riktade till barn. Under 2014 har man inspekterat 
i stort sett alla frisörsalonger i kommunen och informerat om risker med 
hårfärger. Alla förskolemiljöer har inventerats och personalen har informerats 
om riskerna med exempelvis plast och gamla mobiltelefoner som leksaker. 
Under 2013 inventerades gamla kommunala deponier. Av totalt 40 stycken 
måste två av dem, Barkestorpsdeponin och Tegelviksdeponin, undersökas mer 
för att utesluta att farliga ämnen påverkar omgivningen. Men på sikt kommer 
troligen fler deponier kräva insatser, särskilt i samband med exploatering. 

Utmaningar: 
•	 Bidra till forskning kring hur olika ämnen reagerar med varandra när de 

väl kommer ut i mark och vatten.
•	 Mer kunskapskampanjer mot producenter och konsumenter.
•	 Öka lärares och elevers kunskap om hållbar konsumtion.
•	 Minska förekomsten av farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer.
•	 Finansiera fler provtagningar och eventuellt saneringar av gamla deponier.
•	 Ställa krav på produkternas kemikalieinnehåll vid upphandling.

Giftfri miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.



14



15

Tema: Vatten 
Som kuststad är Kalmar väldigt beroende av ett friskt hav. Det ger 
oss arbetstillfällen inom turism, fiske och gör att vi kan anordna stora 
event så som Iron man. Motsatsen till ett rent hav är ett förorenat 
hav. I det vill ingen bada, det ger oss ingen bra mat och det gör att 
man inte vill vara vid havet om det luktar illa eller gör oss sjuka. 
Eftersom vi är många som samsas om samma vatten är det viktigt att 
vi samverkar och därför är vi med i olika nätverk såsom Östersjöini-
tiativet och Kalmarsundskommissionen. 

Här står vi idag
Östersjön är idag världens mest förorenade hav. Kalmar kommun 
har under flera år prioriterat kustmiljöarbetet och att minska över-
gödningen av Östersjön. I vår region är jordbruket en stor källa till 
övergödning. Därför har vi arbetat för att få en bättre gödselhantering. 
Dessutom arbetar vi för att göra Kalmars innerstads vatten badbart. 
Vi planerar för ett nytt avloppsreningsverk. Grundvattnet i Kalmar 
håller idag en relativt god kvalité och Kalmar kommun har relativt 
god tillgång på grundvatten. Att vi har mycket grundvatten i Kalmar 
är även bra för våra grannkommuner då risken är större i några av de 
kommunerna för vattenbrist. Det som Kalmar i miljösammanhang har 
fått stor uppmärksamhet för är att vi är bra på att samverka med andra. 
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Miljökvalitetsmål, tema: Vatten
Under denna rubrik ingår Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, 
Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våt-
marker, God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv och Hav i balans samt 
levande kust och skärgård. De här målen går ofta in i varandra. För att få en 
helhetsbild bör man läsa hela kapitlet. 

Bara naturlig 

försurning
Inget 
ytterligare 
arbete krävs 
utöver det som redan görs.

Bara naturlig försurning 
Försurningen i Kalmars vattendrag har minskat tack vare det kalkningspro-
gram som kommunerna kring Kalmarsund jobbar efter. Vi jobbar också 
för att minska användningen av fossila bränslen, så som diesel och bensin 
som också orsakar försurning i mark och vatten.

En tredjedel 
av alla enskilda 
avlopp har blivit 
kontrollerade.
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Ingen övergödning
Östersjön har stora problem med övergödning. Vattenmyndigheten säger att 
Kalmarsunds kustvatten har måttlig ekologisk status. Målet är att vi år 2021 
ska nå god status men det kommer bli svårt att nå. I Kalmar är vi duktiga på 
att samverka. Inom vattenområdet är vi med i tre samverkansgrupper:
•	 I vattenråden arbetar markägare, industriägare och andra som bor i 

vattenområdet med att återställa miljöerna i sina vattendrag. 
•	 Kalmarsundskommissionen (KSK) har samlat alla kustkommunerna 

i länet till att gemensamt göra åtgärder som ger störst effekt för havet. 
Genom åren har man gjort många projekt kring till exempel våtmarker, 
kvävefällor, båtlatriner och musselodlingar.

•	 KSK har gått ihop med andra föregångskommuner i ÖstersjöInitiativet 
för att ytterligare öka takten för ett friskare hav. De lobbar för mer resur-
ser för att angripa Östersjöns övergödning. 

”Greppa näringen” är ett länsprojekt som är kopplat direkt mot jord-
brukarna där man jobbar för att näringen ska stanna kvar i den brukade 
jorden. Under 2014 har dessutom kommunens miljöinspektörer fokuserat 
på övergödningsfrågor vid tillsyn av lantbruk.
En annan källa till övergödning är avloppsvattnet. Det kommunala VA-
nätet renar vattnet bättre än enskilda avlopp och ett nytt ännu bättre 
reningsverk planeras vid Tegelviken. Kommunen arbetar med att kontrol-
lera enskilda avlopp, hittills har en tredjedel inspekterats. Målet är att alla 
avlopp ska ha en godkänd rening.

Utmaningar: 
•	 Hindra läckage från jordbruket.
•	 Minska mängden näring som kommer från enskilda avlopp.
•	 Få mer nationella pengar till att jobba för Östersjön i Kalmarregionen.
•	 Få fler att förstå Östersjöns problem. 
•	 Fler deltagare i vattenråden.
•	 Få upp mer näringsämnen från havsbotten.
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

70 procent 
av dagvattnet 
i Kalmar tätort 
renas i våtmarker 
och dammar.
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Levande sjöar och vattendrag
Vattenmyndigheten säger att vattendragen i Kalmar har måttlig eller dålig 
ekologisk status. Målet är att vi år 2021 ska nå god status men det kommer bli 
svårt att nå. Antalet personer som är engagerade i vattenråden har ökat rejält 
sedan 2010. Flera vattenråd tar fram en så kallad biotopkarta. De undersöker 
vilken typ av natur som finns i och kring vattnet. Med kartans hjälp kan man 
sedan bestämma vad som behövs göras för att återställa vattendraget. 

Utmaningar:
•	 Öka rådgivningen till allmänheten.
•	 Mer mätning av vattenkvalitén.
•	 Se Ingen övergödning.
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Grundvatten av god kvalité
Grundvattnet i Kalmar håller idag en god kvalité. Vi har gott om dricks-
vatten men klimatförändringarna kan leda till att vi får brist på vatten 
i framtiden. Det görs kontinuerliga provtagningar på det kommunala 
vattnet som uppfyller alla lagkrav. Ägare av privata brunnar får själva sköta 
provtagningen av sitt dricksvatten. Däremot erbjuder Kalmar kommun 
gratis provtagning till familjer med små barn. Och vi har haft en infor-
mationskampanj till brunnsägare om att de bör testa sitt vatten. En fråga 
som varit på tapeten är rester av brandsläckningsskum som har hittats i 
andra kommuners vatten. I Kalmar har flera test gjorts och rester av brand-
släckningsskum har påträffats vid två övningsplatser, men det finns inte 
några tecken på spridning till det kommunala dricksvattnet. När det gäller 
läkemedelsrester i dricksvatten finns idag inga beprövade mätmetoder men 
kommunen följer utvecklingen. 

Utmaningar:
•	 Minska läckaget från enskilda avlopp. 
•	 Göra en kommunal vattenförsörjningsplan.
•	 Öka kunskapen hos boende i skyddszoner kring vattentäkter.
•	 Se över möjligheterna vid nybyggnationen av reningsverket för rening av 

ämnen som kan ta sig vidare till dricksvattnet, så som läkemedelsrester. 
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Sedan vi började samordna vattenråden har 
antalet deltagare ökat från 46 personer 
till 119 personer på fyra år.
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Myllrande våtmarker
I Kalmarsundskommissionen har man länge arbetat för att minska över-
gödningen i Östersjön. Ett sätt att minska övergödningen är att fånga upp 
näringen i våtmarker innan den når havet. Flera våtmarker har anlagts i 
regionen och andra har restaurerats. I flera våtmarker, dammar eller dämmen 
har man dessutom jobbat tillsammans med sportfiskarna och anlagt så kallade 
gäddfabriker. När våtmarker anläggs är det viktigt att det blir bra även för 
växt- och djurliv, så att man får ett mervärde.

Utmaningar:
•	 Restaurera fler våtmarker.
•	 Ha en tydlig plan för underhåll av de anlagda våtmarkerna.
•	 Integrera naturvård i våtmarksanläggningar.
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Arbete pågår 
– ytterligare 
arbete krävs.
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God bebyggd miljö
Vattenfrågor finns tydligt med i Kalmar kommuns styrdokument. Kom-
munen har en antagen dagvattenpolicy och man har en VA-plan på gång. 
Det gäller nu att man omsätter dokumenten i praktiken. Kalmar Vatten 
har under 2014 anlagt en dagvattendamm vid Norrgård. Man har också 
tagit fram modeller för var fler dammar eller dämmen behövs för att rena 
dagvatten. De håller också på att testa hur man kan använda dagvatten-
taxan för att få fler att vilja göra dagvattenåtgärder. Även Kalmar Öland 
Airport har ett dämme för rening av sina utsläpp. Det stoppar en stor del 
näringsämnen från att komma ut i havet. Kalmar kommun vill vara bryg-
gornas och strandpromenadernas stad. Genom att fler får tillgång till havet 
ökar också engagemanget kring en ren och vacker miljö. 

Utmaningar:
•	 Ha en tydlig plan för underhåll av dammar och dämmen.
•	 Generellt bli bättre på att utvärdera effekterna av de åtgärder som vi gör.
•	 Utreda hur dagvatten ska renas när det saknas plats för reningsdammar.
•	 Se God bebyggd miljö, tema: Klimat.

God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Ett rikt växt- och djurliv
Vi har färre fiskar i havet idag och på flera ställen i Östersjön är havsbotten 
död. De åtgärder som tidigare har beskrivits under Myllrande våtmark och 
Ingen övergödning gör att växt- och djurlivet blir bättre. Vattenråden jobbar 
också med att undanröja hinder för fisklek i vattendrag och gör lekbottnar 
åt fiskarna. Hur vi hanterar kemiska ämnen i vattnet har stor betydelse för 
vattnets växter och djur.  

Utmaningar:
•	 Se Ingen övergödning.
•	 Återskapa naturliga vattenflöden.
•	 Minska påverkan på växt- och djurliv från läkemedel och miljögifter. 

Ett rikt 
växt- &

 djurlivArbete pågår 
– ytterligare 
arbete krävs.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
De stora problemen i Östersjön är fortfarande övergödning, miljögifter 
och för litet fiskbestånd. För att få ett hav i balans måste alla utav de 
tidigare målen inom tema: Vatten uppfyllas. 

Utmaningar:
•	 Se Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och  

vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker,  
God bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

Hav i balans +

levande kust 

& skärgård

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Våra vattendrag och hav har måttlig till 
dålig status enligt Vattenmyndigheten. 
Målet är att nå god status till år 2021.
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Tema: Levande landskap
De gröna näringarna är viktiga i hela länet och sysselsätter nästan 9 000 personer. Jordbruket är beroende av 
en natur som fungerar, utan försurning, gifter i marken och många pollinerare. Samtidigt finns det många 
växter och djur som är beroende av att marken är betad och träd får stå kvar och bli gamla och ihåliga. 
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Här står vi idag
Vi har fler unika miljöer i Kalmar. Gamla ekskogar, sandmarker och strandängar. Här finns flera rödlis-
tade insekter och växter som inte finns i några andra miljöer. Totalt har man hittat cirka 450 rödlistade 
arter i Kalmar sen 1980. Skogen i Kalmar kommun är till största delen relativt ung och intensivt bru-
kad. Det är därför viktigt att slå vakt om de små områden med gammal skog som finns. Kalmar kom-
muns skog är miljöcertifierat och det kräver att vi avsätter 5 procent av all skog till naturvård. Kalmar 
gör mer än så och avsätter mer än dubbelt så mycket av vår skog till naturvård.

Miljökvalitetsmål, tema: Levande landskap
Under denna rubrik ingår Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Levande skog.

Ett 
rik

t 

odlin
gslandskap

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Ett rikt odlingslandskap
För att se till att hela Kalmar ska växa har kommunen en landsbygdsutvecklare. 
Kalmar kommun har som mål att år 2020 ska 70 procent av all mat i offentlig 
verksamhet vara ekologiskt- och/eller närproducerat. Idag når vi 61 procent. 
För att nå hela vägen måste fler bönder börja odla ekologiskt. 
För att få lönsamhet blir jordbruken större och större medan små jordbruk 
tvingas läggas ner. På gamla åker- och betesmarker odlas då skog istället som 
ofta kan leda till monokulturer, det vill säga att bara en växtart odlas. För att se 
till att odlingslandskap finns kvar ser kommunen till att ha betesdjur på flera 
av sina marker, bland annat på ett par strandängar. Strandängsbetning är även 
vanligt hos andra markägare och gör att vi har ett öppet och rikt landskap.
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Ett rikt växt- och djurliv
Kalmar kommun tillhör de värdefullaste områdena i landet när det gäller 
ekmiljöer, sandiga marker och strandängsmiljöer. Vi vet att i dessa miljöer 
lever många rödlistade arter. Det kommer att krävas mycket arbete för att 
bevara de här miljöerna. Många insekter gillar ruttnande träd, när kommu-
nen sågar ner sådana träd läggs därför veden ut i skogen igen. 

Utmaningar:
•	 Fortsätta arbetet med att vårda miljöer med gamla träd och ge förutsätt-

ningar för att nya generationer av gammelträd ska växa upp.
•	 Hitta nya arbetsmetoder kring hur vi får in biologisk mångfald i kom-

munens planeringsarbete.
•	 Se om vissa gräsmattor kan göras om till mark med större biologisk 

mångfald så som ängar.
•	 Vara bättre på att informera varför vi gör skogen ”skräpig” med död ved.
•	 Vara bättre på att berätta om var man hittar våra rödlistade arter, kultur-

miljöer och tätortsnära natur.
•	 Uppmärksamma och vårda sandiga miljöer som framför allt är viktiga 

för många insekter. Exempel är gamla täkter och vägkanter.
•	 Arbeta med grön infrastruktur, att binda samman naturområden så att 

arter kan sprida sig genom exempelvis anpassa skötseln av vägkanter, 
kraftledningsgator och brynmiljöer.

Et
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Utmaningar:
•	 Få fler att odla ekologiskt genom att kommunen köper in mer ekologisk 

mat. Men också genom att informera om fördelarna för att fler ska köpa 
ekologiskt och fler bönder vill ställa om. 

•	 Köpa in mer närproducerad mat till kommunens verksamhet.
•	 Visa på fördelarna med en samlastningscentral för lokala matproducenter.
•	 Behålla ett aktivt lantbruk i skogsbygden.

10 procent av 
åkermarken är eller 
håller på att ställas 
om till ekologiskt 
odlat.

61 procent av 
kommunens mat är 
närproducerad och/
eller ekologisk.
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 Fakta:

Levande skogar
Många arter kan inte leva i intensivt brukad skog där det är brist på gamla 
träd och död ved. För att dessa arter ska klara sig på längre sikt behöver 
man jobba mer med naturvårdshänsynen i skogsbruket. Det behövs också 
fler skogsområden som inte brukas. Samtidigt som en del områden behö-
ver lämnas orörda finns det andra områden som behöver skötas på ett visst 
sätt för att de miljöerna ska bevaras. Dagens intensiva skogsbruk där även 
grenar och toppar tas tillvara som biobränsle gör att näringsämnen förs 
bort och att marken försuras. För att motverka detta måste aska återföras. 
Det görs numera med askan från kraftvärmeverket i Moskogen. 

Kommunen har endast rådighet över sin egen skog, resten styrs av Skogs-
styrelsen. Som skogsägare måste Kalmar kommun balansera hänsyn till 
miljön med lönsamhet från skogsbruket, vilket inte alltid är helt enkelt. 
Kommunens eget skogsbruk är miljöcertifierat och betydligt större andel 
än vad certifieringen kräver är avsatt för naturvårdsändamål.

Utmaningar:
•	 Hitta metoder för att anpassa skogsbruket så att naturvärden gynnas 

samtidigt som ett lönsamt skogsbruk kan bedrivas.
•	 Satsa på ek- och tallskog eftersom det är de skogstyperna som har de 

största naturvärdena i kommunen.
•	 Ta hänsyn till skogens sociala värden.

Le
va

nd
e
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og

Lite eller inget 
arbete pågår – 
mycket arbete krävs.

Ekosystemtjänster är 
funktioner i naturen 
som gynnar män-
niskor. Exempelvis 
luft- och vattenre-
ning, pollinering och 
naturupplevelser som 
kan påverka vår hälsa 
positivt.
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Tema: God be-
byggd miljö
Ett samhälle måste vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt 
hållbart. För att balansera dessa intressen har kommunen en 
översiktsplan som visar på hur kommunen ska växa. I Kalmar 
planeras många byggprojekt och det är viktigt att det som 
byggs nytt följer kretsloppsprinciper och har ett helhetsper-
spektiv. Det är hela kommunen som ska leva och växa och det 
är klimatsmart att ta tillvara de resurser som finns i vårt när-
område och att viktiga kulturmiljöer bevaras.

Här står vi idag
Kommunen har en översiktsplan som styr hur vi ska bygga 
framöver. Översiktsplanen togs 2014. 
Den måste kompletteras med en VA-plan och en klimatanpass-
ningsplan. Det gäller sedan att man omsätter dokumenten i 
praktiken. Ett samhälle får inte bara vara asfalt och betong, vi 
måste också ha gröna områden. De är viktiga för att man ska 
trivas, men de är också viktiga för djur- och växtliv. De behöver 
så kallade gröna passager så att de kan röra sig från ett grön-
område till ett annat. En ny avfallsplan har tagits fram under 
2014. När det gäller målet om Säker strålmiljö har kommunen 
liten möjlighet att påverka.
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Miljökvalitetsmål, tema: 
God bebyggd miljö
Under denna rubrik ingår God bebyggd miljö och Säker strålmiljö.

God bebyggd miljö
Enligt plan- och bygglagen får man inte som kommun ställa andra kvar utö-
ver lagkrav. När kommunen själva bygger kan vi däremot ställa hårdare krav 
på till exempel energianvändningen. Serviceförvaltningen ställer alltid krav 
på 20 procent lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler säger vid 
nybyggnation. Även Kalmarhem har ställt liknande krav i några fall. 
Vid byggnation i centrala Kalmar testar man att ha bilpool istället för att 
ställa stränga krav på parkeringsnorm. 
Under hösten 2014 började Kalmarsundsregionens renhållare att samla in 
matavfall för att producera biogas. 
Kalmar Vatten har under 2014 anlagt en dagvattendamm vid Norrgård. De 
har också tagit fram modeller för var fler dammar eller dämmen behövs för 
att rena dagvatten. De håller också på att testa hur man kan använda dagv-
attentaxan för att få fler att vilja göra dagvattenåtgärder. 
Vi jobbar mycket med att regnvatten ska renas och inte översvämma staden vid 
skyfall. I framtiden vill vi att det ska finnas tydligare regler för hur man bygger 
klimatsäkra byggnader. Ett annat område där vi kan bli bättre är när vi planerar 
trafiken. Ett arbete för att ta fram en plan för hållbara transporter är igång. 

Utmaningar:
•	 Hitta en balans mellan att bygga en stad med nära till allt samtidigt som 

vi har kvar gröna ytor.
•	 Prova byggtekniker som är anpassade till framtidens klimat.
•	 Hitta sätt att fånga upp vatten så att det inte översvämmar byggnader 

och vägar vid skyfall eller vid höga vattenstånd.
•	 Ta hänsyn till ekosystemtjänster vid samhällsplanering.
•	 Se God bebyggd miljö tema: Klimat och God bebyggd miljö tema: Vatten.

God 
bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Säker strålmiljö
Hudcancern fortsätter att öka trots att allt fler känner till riskerna med 
att bränna sig i solen. Kommunen har tillsyn över solarier och ser till 
att det finns solskydd i skolmiljöer. Kommunen har också en policy 
för magnetfält vid bostäder. Vi mäter radioaktiv strålning. Kommunen 
erbjuder gratis mätning av radon i bostäder och ställer krav vid nybygg-
nation. Kommunen har utöver detta inte så stor möjlighet att påverka 
det här målet, det mesta bestäms på nationell nivå. 

Utmaningar:
•	 Informationsinsatser om riskerna med solning. 

Säker 

strålmiljö

Lite eller 
inget arbete pågår 
– mycket arbete krävs.
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Vill du veta mer?
Kommunalt: www.kalmar.se/miljo
Regionalt: www.lansstyrelsen.se/kalmar 

Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om kommunens 
övergripande miljöarbete, kontakta strategerna för ekologisk hållbarhet: 
Karin Löfström, 0480-45 01 65 karin.lofstrom_1@kalmar.se och 
Jane Wågsäter, 0480-45 01 62 jane.wagsater@kalmars.se

Stort tack till 
•	 Kalmar Cykelstad,
•	 kommunikationsenheten,
•	 miljöenheten,
•	 projektledare kustmiljö och vattenrådssamordnare,
för hjälpen i arbetet med miljöbokslutet.

Foto: Jan Magnusson (sid 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13,18, 21, 25, 27 och 28), 
Malin Gustavsson (sid 14, 16, 20, 23 och 24) och Jonas Lindström (sid 30).
Layout: Lotta Mellstrand. 
Tryck: KST Infoservice AB.
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Inget ytterligare arbete krävs
utöver det som redan görs

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs

Lite eller inget arbete 
pågår – mycket arbete krävs
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