
Miljön i Kalmar
Bokslut 2015



2



3

Vad har hänt sen sist?
• En samlastningscentral är nu igång som minskar transporterna av mat till skolor och 

boenden i den kommunala verksamheten. Dessutom kör alla transporter på förnyel-
sebara drivmedel!

• En plan för laddinfrastruktur för elbilar är snart klar. Sen är det bara att börja bygga! 
Under 2016 och 2017 förväntas fem laddstationer byggas.

• Kalmars miljöarbete går bra. Ett kvitto på det är att Kalmar klättrade 22 placeringar 
på Miljöaktuellts kommunranking.

• Under året har alla kommunanställda blivit erbjudna en utbildning i miljö. Detta 
gör att alla anställda kommer att ha baskunskaper i miljö och att vi alla, gemensamt, 
gör klokare miljöval. 

• På ett år har två tågpendlarstationer byggts; en i Smedby och en i Trekanten. Det gör 
att fler kan välja att åka kollektivt och klimatsmart till jobbet.

• Det finns nu fem nya solcellsanläggningar i Kalmar: i Rinkabyholm, Påryd, Rockneby, 
Ljungbyholm och på Varvsholmen.

”Alla måste och kan bli planetskötare.”
Johan Rockström, miljöprofessor
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Miljöbokslutet samlar 
vårt miljöarbete
Miljöbokslutet omfattar både kommunens egen verksamhet och kommunen som geografiskt 
område. Fokus ligger på 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 att nås, kanske kan nås om vi gör lite 
mer eller inte kommer att nås om vi inte gör 
mycket mer. Utgångspunkten är det arbete 
som vi gör idag.

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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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 kommunens färdriktning och trender.

Det är andra året i rad som ett miljöbokslut tas fram. Miljöproblem tar lång tid att lösa och 
trots att vi har arbetat hårt under året så syns det ännu inte så mycket i miljön. Det är heller 
inte bara kommunen som påverkar den lokala miljön utan också vad som händer på nationell 
och internationell nivå.

Allt som vi gör i kommunen får inte plats i miljöbokslutet. Vill du läsa mer om vårt miljö-
arbete se www.kalmar.se 

 Fakta:

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. 
Det målet som inte berör oss är Storslagen fjällmiljö. 
De 15 målen som berör Kalmar kommun hittar du i 
miljömålsträdet på bokslutets baksida.



6

Miljömål i förändring
I september 2015 fattade världens länder beslutet att enas om 17 gemensamma hållbarhetsmål. Dessa 
mål tittar lika mycket på social hållbarhet som ekologisk- och ekonomisk hållbarhet. De vill visa att alla 
dessa frågor hänger samman och påverkar varandra. Än så länge har man inte brutit ner målen till natio-
nell eller kommunal nivå, därför tar detta miljöbokslut inte upp dem. 

Om man tittar på de befintliga miljömålen så ser det inte bra ut nationellt. Bara ett 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 två röda löv, tre gröna och resten gula. Sedan 2014 så har målen 
Säker strålmiljö gått ifrån att ha ett rött löv till att ha ett gult. Det är både för att arbetet har förbättrats, 
men också för att vi har gjort en ny bedömning om vad kommunen faktiskt kan göra och insett att 
mycket av arbetet som krävs ligger på nationell nivå. På samma sätt har vi ändrat lövet Ett rikt växt- och 
djurliv från gult till rött. Mer arbete än vad vi bedömde förra året behövs göras lokalt.  I övrigt ser trädet 
likadant ut som förra året. Miljömålsarbetet är ett ständigt pågående arbete och även ett grönt löv kräver 
en del arbete för att fortsätta vara grönt. De som bedömer om Kalmar uppnår miljömålen eller inte i 
detta miljöbokslut är en grupp ämnesexperter på kommunen. De gör bedömningen med hjälp av den 
information som finns och utifrån vad kommunen kan påverka.  
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Generella 
utmaningar
Under varje tema berättar vi vilka utmaningar 
Kalmar kommun står inför om vi ska nå de 
nationella miljömålen. Men det finns ett antal 
generella utmaningar som gäller för alla tema-
områden:
• Vi måste ha bättre uppföljning av de åtgärder 

som vi gör så att vi vet om de är värda att 
göra om på ett annat ställe och hur långt vi 
har kvar innan vi når miljömålen.

• Hitta ekonomiska morötter som gör att det 
blir självklart, även ekonomiskt, att göra rätt 
för miljön.

• Hitta sätt att sprida kunskap, skapa engage-
mang och på så sätt ändra beteenden.

”Vi har inte ett samhälle 
om vi förstör miljön.”

Margaret Mead, socialantropolog
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Tema Klimat
Klimat och energi är de områden som är svårast att lösa miljösmart på ett enkelt och snabbt sätt. Klimat-
arbete 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.

Här står vi idag
År 2030 ska Kalmar kommun vara fossilbränslefri, ett mål som vi delar med hela regionen. Utsläppen av 
koldioxid har minskat med 42 % mellan 1990 och 2012. Då räknar man inte med utsläpp som skapas i 
andra länder av de saker som vi köper. Det trots att vi använder mer energi och reser mer. Minskningen 
beror på energieffektivisering, större andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon. Transporter 
är det område som står för störst utsläpp av klimatpåverkande gaser. I vår samhällsplanering jobbar vi 
för att man ska kunna gå, cykla eller åka kollektivtrafik så att man kan låta bilen stå lite oftare. 

Miljökvalitetsmål, tema: Klimat
Under denna rubrik ingår Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö och Skyddande ozonskikt.

 Fakta:

Fossila bränslen = bränslen som det har tagit miljon-
tals år att skapa, så som diesel, bensin och naturgas. 
Varför är det dåligt för miljön? De rubbar den balans 
som finns i klimatet och är den största anledningen till 
global uppvärmning. Dessutom kommer fossila bräns-
len att ta slut. Dessa behöver ersättas med förnyelse-
bar energi, så som vind, sol och vatten.

”Jag vill inte rädda miljön, 
jag vill skapa en värld där 
miljön inte behövs räddas.”

okänd
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Begränsad klimatpåverkan
Utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar tack vare energieffektivisering, 
större andel förnyelsebar energi och mer bränslesnåla fordon, men minsk-
ningen är alldeles för långsam. De allra flesta resor är med bil, till och med 
40 % av korta resor under 5 km. De största utmaningarna är att resa mindre 
och konsumera mer hållbart. Därför har Kalmar kommun fortsatt att satsat 
på gång-, cykel- och kollektivtrafik. I slutet av 2014 öppnades en tågpendel-
station i Smedby och i december 2015 öppnades en station i Trekanten. En 
samlastningscentral startade upp sin verksamhet under 2015 för att minska 
transporterna av kommunens varor. Kommunen är en stor kund och arbetar 
för att minska miljöpåverkan på det vi köper in. Till exempel köper vi in fler 
el- och biogasbilar. Tillsammans med näringslivet håller vi nu på och tittar 
på hur man ska kunna ladda sina elbilar i framtiden. Flygresor har historiskt 
sett haft stor påverkan på klimatet. Det vill Kalmar Öland Airport ändra på. 
De har börjat förhandla om en biobränsle-depå för flyg. Under 2016 vill 
man kunna erbjuda en inblandning av bioflygbränsle på 5 %. Visionen är att 
erbjuda en inblandning på 50 % bioflygbränsle och att bränslet ska kunna 
produceras lokalt av skogsråvaror. I Kalmar finns idag cirka 20 vindkraftverk 
och under de kommande åren kommer lika många till att byggas. 100 % av 
all energi som produceras av Kalmar Energi är förnyelsebar. Men även förny-
elsebara bränslen släpper ut koldioxid. Därför arbetar Kalmar Energi tillsam-
mans med Linnéuniversitetet i ett projekt där man ser om alger kan fånga upp 
koldioxiden från rökgas. Då får vi ännu bättre klimat samtidigt som algerna 
kan användas till exempel till gödning eller till djurfoder. För att fler ska få 
reda på hur vi påverkas av klimatförändringar så bjöds SMHI in till Kalmar-
sundsveckan. Cirka 200 personer gick på deras filmvisning. 

Begränsad 

klimatpåverkan

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Frisk luftInget 
ytterligare 
arbete krävs 
utöver det som 
redan görs.

Frisk luft
Luftkvalitén i Kalmar är generellt bra. Vi uppfyller de krav som ställs för de 
ämnen vi mäter men partikelhalterna i luften är på en nivå som gör att vi 
måste fortsätta mäta luftkvalitén. Vi klarar målet så länge som vi lyckas hålla 
nere utsläppen från resor och transporter. Sjöfarten är ett område som inte har 
undersökts separat, men andra studier visar att vissa utsläpp kommer därifrån. 
En annan källa till partikelutsläpp är vedeldning från hushållen.

Utmaningar
Vi kommer inte att nå målet fossilbränslefria Kalmar 2030 om vi inte minskar 
utsläppen från resor och transporter. Några utmaningar framför oss är:

• Få fler bilägare att välja förnyelsebara bränslen.
• Bygga fler mötesstationer och se till att fler pendeltåg går.
• Minska resebehovet genom att planera ett samhälle med nära till allt; till 

exempel förskola, butiker och annan service. 
• Öka kunskapen så att man kan välja rätt transportmedel för varje resa.
• Lära oss mer om hållbar konsumtion och ta fram en handlingsplan för hur 

kommunen ska jobba med det framöver.
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Skyddande ozonskikt
Efter många år med ett växande ozonhål har nu trenden vänt och man tror 
att ozonskiktet håller på att återskapas. Genom vår tillsyn bidrar vi till att 
målet nås nationellt. 

Skyddande 

ozonskikt

Inget ytterligare arbete 
krävs utöver det som 
redan görs.

God bebyggd miljö
Kommunen har en översiktsplan som styr hur vi ska bygga framöver. Enligt  
plan- och bygglagen får man inte som kommun ställa särskilda krav på 
byggnaden. När kommunen själva bygger kan vi däremot ställa hårdare krav 
på till exempel energianvändning. Vi ställer då alltid krav på 20 % lägre 
energianvändning än vad byggreglerna kräver vid nybyggnation. Kommunen 
tittar också alltid på lösningar med förnyelsebar energi. Till exempel invigdes 
en solcellsanläggning på taket på förskolan i Rinkabyholm under våren 2015. 
Den ska producera så mycket el att skolans energianvändning blir lika låg 
som ett passivhus. Kommunbolaget Kalmar Energi lanserade Kalmarsund 
Sol hösten 2015. Konceptet går ut på att på samma sätt som man kan köpa 
andelar i ett vindkraftsverk så kan man nu köpa andelar i ett solcellstak. 
Detta gör att alla kan bli producenter av solenergi, oavsett om man har ett 
tak att sätta solceller på eller inte. Det är också viktigt att man kan gå, cykla 
eller åka kollektivt när man ska till till exempel förskolan. Därför är vi noga 
med att försöka bygga förskolor dit man lätt kan ta sig med buss eller cykel. 

Utmaningar
• Bli självförsörjande på förnyelsebar energi och exportera överskottet.
• Säkra samhället mot framtida klimatförändringar.
• I dialog med näringslivet, få fler byggnader med hög miljöklassning.

God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Tema Miljögifter
Kemikalier finns överallt i våra liv och det gäller att vi vet hur de påverkar oss. 
Det finns många industrier som påverkar mark och vatten med olika typer 
av kemiska ämnen. I Kalmars region är den största påverkan från jordbruket. 
Lantbrukarna jobbar aktivt för att minska riskerna för spridning av de ämnen 
som de använder. Ett annat område som påverkar vilka kemikalier vi kommer 
i kontakt med är vår konsumtion. Vad innehåller våra leksaker? Hårfärgnings-
medel? Textilier? Golv? Dagens barn och ungdomar påverkas av sina föräldrars 
köpvanor. De är morgondagens konsumenter. Därför är det viktigt att hållbar 
konsumtion är något som det pratas om i samhället och i undervisningen i 
skolan. Lagstiftningen skärps hela tiden och de farligaste ämnena fasas ut. 

Här står vi idag
Varje år kommer det många nya produkter ut på marknaden som innehåller 
många nya kemikaler. Det gör det svårt för lagstiftningen att hänga med. Vi vet 
väldigt lite idag om hur olika ämnen reagerar med varandra i naturen. Frågan 
om giftfri miljö har blivit större de senaste åren, med flera larmrapporter och 
frågan har fått större politisk tyngd.

 Fakta:

I Sverige gör man riskbedömningar på hur 
farligt en marks föroreningar är för människans 
hälsa och miljön. Både idag och i framtiden. 
Det finns fyra steg för riskbedömning:
Riskklass 1 – mycket stor risk
Riskklass 2 – stor risk
Riskklass 3 – måttlig risk
Riskklass 4 – liten risk

Kalmarsundsregionens 
renhållare har nu till-
stånd att ha en deponi 
för farligt avfall. Det gör 
att man sparar in långa 
transporter och att vi 
kan ta hand om 
vårt eget farliga 
avfall. 
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Miljökvalitetsmål, tema: Miljögifter
Under denna rubrik ingår endast Giftfri miljö.

Giftfri miljö
Alla förskolemiljöer har inventerats och personalen har informerats om riskerna med 
exempelvis plast och gamla mobiltelefoner. De flesta förskolor tar inte längre emot 
gåvor, allt för att ha bättre kontroll på vilka ämnen som finns i leksakerna. Nu går 
kommunen vidare i arbetet med att fasa ut farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer 
genom att ta fram en plan för hur det ska gå till. Kommunen har fattat ett beslut 
om att inte köpa några varor som har tillsatta mikroplaster. Det är främst hygien-
produkter så som schampo och tandkräm som har tillsatta mikroplaster för att få en 
bättre konsistens. I tillsynen av lantbrukare har man haft en kampanj där man tittar 
på användningen av bekämpningsmedel. Alla lantbrukare har fått motivera varför de 
ska använda bekämpningsmedlet. Kommunens inspektörer har under 2015 tittat på 
kemikalier i tatuerarfärg och besökt alla tatuerare. Sammanlagt finns det ett 100-tal 
förorenade områden som kommunen har ansvar för. Av dessa var tre stycken klas-
sade med riskklass 1, Vassmolösa ångsåg, det gamla gasverket och Tegelviksdeponin. 
Utöver Tegelviksdeponin finns ytterligare ett 40-tal nedlagda deponier med bland de 
förorenade områdena. Vi gör numera alltid miljötekniska utredningar på all mark 
som ska användas eller säljas.

Utmaningar
• Fler kunskapskampanjer mot producenter och konsumenter.
• Öka lärares, pedagogers, upphandlares och andra nyckelpersoners kunskap 

om kemikalier.
• Minska förekomsten av farliga ämnen i förskole- och skolmiljöer.
• Ställa krav på olika produkters kemikalieinnehåll vid upphandling.
• Finansiera fler provtagningar och eventuellt saneringar av gamla deponier.

Giftfri miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

 Fakta:

Mikroplaster är 
små bitar av plast 
som antingen är 
avskavt från plast-
saker eller som är 
tillsatta i framför 
allt hygienartik-
lar. Beroende av 
plastsort så kan 
de vara giftiga för 
människor.
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Tema Vatten
Vatten är det temaområde där det finns flest miljökvalitetsmål. Vatten kan inne-
bära så många olika saker. Det kan vara det vatten som vi badar i på sommaren 
och som vi vill ska vara fri från alger och miljögifter. Det kan vara ett livsmedel 
som vi dricker och som vi förväntar oss inte ska ge oss några sjukdomar. Det kan 
vara en å som vi vill fiska gädda i. Men gemensamt för alla typer av vatten är att 
vi förväntar oss att det ska vara rent och friskt vatten. 

Här står vi idag
2015 gjorde Vattenmyndigheten en ny statusklassning på allt vårt vatten. Sam-
manfattningsvis har Kalmar bra grundvatten. Men vi har dålig status i havet 
och de flesta vattendrag när det gäller ekologi, övergödning, fysisk påverkan 
och miljögifter så som kvicksilver. Östersjön är världens mest förorenade hav 
och därför har Kalmar kommun jobbat hårt med havsfrågor och med de vat-
tendrag som mynnar ut i Östersjön. Det är framför allt havets övergödning 
som är ett stort problem. I vår region är jordbruket en stor källa till övergöd-
ning. Därför har vi arbetat för att få en bättre gödselhantering. Kalmar plane-
rar för ett nytt avloppsreningsverk och det är viktigt att det kommer att klara 
framtida krav på avloppsrening, vattenkvalité och klimatanpassning. Avlopps-
reningsverket ska rena vårt avloppsvatten i cirka 50 år framåt. Kalmar kommun 
samarbetar mycket med andra, för gemensamt kan man nå längre än var och 
en för sig. För att öka förståelsen för vatten måste kunskapen komma tidigt. 
Därför har ett projekt påbörjats som heter Vattendetektiver. Det riktar sig till 
grundskolor och ska öka vattenkunskapen hos lärare och elever. Alla kom-
munens femteklassare bjuds också in till reningsverket för att lära sig mer om 
vattnets kretslopp.
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Miljökvalitetsmål, tema: Vatten
Under denna rubrik ingår Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Le-
vande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet, Myllrande våtmarker, 
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 helhets-
bild bör man läsa hela kapitlet.

Bara naturlig försurning
Försurningen i Kalmars vattendrag har minskat tack vare det kalkningspro-
gram som kommunerna kring Kalmarsund jobbar efter. Utan det fortsatta 
arbetet skulle det här målet inte uppnås. Vi jobbar också för att minska an-
vändningen av fossila bränslen, så som diesel och bensin som också orsakar 
försurning i mark och vatten.

Bara naturlig 

försurning
Inget 
ytterligare 
arbete krävs 
utöver det som redan görs.

De latrintömnings-
stationer som finns 
i Kalmar minskar ut-
släppen av kväve med 
152 kg och fosfor 
med 27 kg per år. 
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Ingen övergödning
Vattnet i Kalmarsund har dålig status vad det gäller övergödning enligt Vatten-
myndighetens senaste klassning. För att lösa det problem som Östersjön har 
med övergödning krävs samarbete. Det gör Kalmar kommun framförallt i tre 
samverkansgrupper:
• I vattenråden samarbetar kommuner, markägare, fiskevattenägare och 

privatpersoner som bor i vattenområdet med att återställa miljöerna i sina 
vattendrag och stoppa näringsämnen från att rinna ut i havet.

• Kalmarsundskommissionen (KSK) har samlat alla kustkommunerna i länet 
till att gemensamt göra åtgärder som gör 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 framgångskommuner i Östersjö Initiativet för 
att ytterligare öka takten för ett friskare hav. 

Man kan vända på problemet och se det som att vi har en näringsgruva i Öster-
sjön. Man kan få upp den näringen och sälja den vidare. Det är tanken bakom 
att göra en stor musselodling där musslorna blir foder till höns. Då minskar 
övergödningen samtidigt som man får en produkt att sälja. Det kommunala 
VA-nätet renar vatten bättre än enskilda avlopp. De som inte kan koppla upp 
sig på VA-nätet får sitt avlopp kontrollerat av kommunen. Målet är att alla av-
lopp ska ha en godkänd rening. Under hösten 2015 har Kalmar Vatten arbetat 
med ett pilotförsök med ny teknik för rening av avloppsvatten som ska minska 
halten gödande ämnen i vattnet samt mängden mikroplaster.

Utmaningar
• Hindra läckage från jordbruket.
• Minska mängden näring som kommer från enskilda avlopp.
• Få mer nationella pengar till att jobba för levande vattendrag och Östersjön 

i Kalmarregionen.
• Få fler att förstå Östersjöns problem och möjligheter.
• Hitta metoder att få upp mer näringsämnen från havet.
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

2015 genomfördes 
6 vattenvand-
ringar med sam-
manlagt över 80 
deltagare.
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Levande sjöar och vattendrag
Vattendragen i Kalmar har måttlig ekologisk status säger Vattenmyndighetens 
senaste klassning från 2015. Tre vattendrag har inventerats av vattenråden ge-
nom så kallade biotopskartering. Där har man fått fram vad man behöver göra 
för att till exempel öka den biologiska mångfalden. Vattenråden kommer nu att 
börja arbeta efter karteringen. Vattenmyndigheten säger också att det är dålig 
status i Kalmars vattendrag när det gäller miljögifter. Målet är att vi ska ha god 
status 2021 men det kommer att bli svårt att nå. 

Utmaningar
• Verka för mer samordnad mätning av vattenkvalitén. 
• Fler deltagare i vattenråden.
• Se Ingen övergödning.
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Grundvatten av god kvalité
Vi har gott om dricksvatten men klimatförändringarna kan leda till att vi får 
brist på vatten i framtiden, framförallt om vi ska hjälpa våra grannkommuner 
som inte har lika gott om vatten. För att se till att det inte blir vattenbrist i 
framtiden ska kommunen göra en vattenförsörjningsplan under 2016. Kalmar 
Vatten tar tester löpande på det kommunala dricksvattnet och det har en god 
kvalité. När det gäller läkemedelsrester i dricksvatten finns idag inga beprövade 
mätmetoder men kommunen följer utvecklingen. Äger man en egen brunn 
får man själv kontrollera att kvalitén är god. Kalmar kommun bjuder på gratis 
provtagning till familjer med små barn. 

Utmaningar
• Öka kunskapen hos boende i skyddszoner kring vattentäkter.
• Minska läckage från marken till grundvattnet av ämnen som är skadliga 

för människor och djur.

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. Dessutom är våtmarker bra för den 
biologiska mångfalden då många djur och växter trivs där. Flera våtmarker har 
anlagts i regionen och andra har återställts. För att se till att våtmarker fung-
erar maximalt ur miljösynpunkt är det viktigt att man sköter dem på rätt sätt. 
Därför har Kalmar kommun uppdaterat sin skötselplan för Kalmar dämme. 
I flera våtmarker, dammar eller dämmen har man jobbat tillsammans med 
Sportfiskarna och Linnéuniversitetet och anlagt så kallade gäddfabriker.

Utmaningar
• Återställ och nyanlägg fler våtmarker.
• Ta fram fler planer för underhåll och skötsel av anlagda våtmarker.
• Integrera naturvård i våtmarksanläggningarna.
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Arbete pågår 
– ytterligare 
arbete krävs.

73 % av alla 
enskilda avlopp är 
nu undersökta. 
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God bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

God bebyggd miljö
Kalmar ligger vid havet. Hur vi bygger för att så många som möjligt ska 
få glädje av havet samtidigt som vi bygger för ett förändrat klimat och för 
rening av dagvatten är en utmaning. Därför finns vattenfrågor tydligt med i 
kommunens styrdokument. Kalmar vatten har tagit fram en modell för var 
man ska bygga fler dammar och dämmen för att rena dagvatten innan det 
når havet. Kalmar Öland Airport har ett reningsdämme som fångar upp nä-
ringsämnen både från deras verksamhet och de omkringliggande jordbru-
ken. 2014 ökade man flödet på vattnet genom dämmet vilket också har lett 
till att mängden näringsämnen som tas upp har ökat. Kalmar kommun vill 
vara bryggornas och strandpromenadernas stad. Genom att fler får tillgång 
till havet ökar också engagemanget kring en ren vattenmiljö.

Utmaningar
• Utreda hur dagvatten ska renas när det saknas plats för reningsdammar.
• Ha en tydlig plan för underhåll och skötsel av dammar och dämmen.
• Se God bebyggd miljö, tema: Klimat.

Cirka 150 per-
soner deltog i det 
hållbarhetssafari 
– tema vatten som 
kommunen anordna-
de tillsammans med 
Linnéuniversitetet 
och Kalmarsundskom-
missionen.
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Ett rikt växt- och djurliv
De fiskar som lever i Östersjön idag är inte samma arter som för 30 år 
sedan. På flera ställen i Östersjön är havsbotten död och bottendöden 
breder ut sig. 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 vatten-
drag och gör lekbottnar åt fiskarna. Dessutom anläggs flera så kallade 
gäddfabriker för att öka mängden gäddor. Hur vi hanterar kemiska 
ämnen i vattnet har stor betydelse för vattnets växter och djur. Då det 
finns så mycket kvar att göra så måste arbetet inom detta område öka 
mer än vad vi tidigare trodde. Därför har lövet gått från gult till rött.

Utmaningar
• Se Ingen övergödning.
• Återskapa naturliga vattenflöden.

Ett rikt 
växt- &

 djurlivLite eller inget 
arbete pågår – 
mycket arbete krävs.

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

Utmaningar
• Se över möjligheterna vid nybyggnation av reningsverket för rening 

av ämnen som är farliga för människor, djur och växter så som 
läkemedel och mikroplaster.

• Se Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och 
vattendrag, Grundvatten av god kvalité, Myllrande våtmarker, God 
bebyggd miljö, Ett rikt växt- och djurliv.

Hav i balans +

levande kust 

& skärgård

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.
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Tema: Levande landskap
De gröna näringarna är viktiga i hela länet och sysselsätter nästan 9 000 personer. Jordbruket är bero-
ende av en natur som fungerar, utan försurning, gifter i mark och vatten och med många pollinerare. 
Samtidigt finns det många växter och djur som är beroende av att marken är betad och att träd får stå 
kvar och bli gamla och ihåliga.

Här står vi idag
Kalmar län är en matregion som är ledande i Sverige på till exempel ägg, kyckling och bönor. Århund-
raden av brukande av marken har format vår natur och har gjort att många växt- och djurarter trivs här. 
När det gäller vår skog så behövs mer kunskap om vilka djur och växter som finns var. Innan vi vet det 
så kan vi inte bevara och vårda skogsmiljöerna på bästa sätt. Vi behöver därför en grundligare kartlägg-
ning och en tydligare plan för att vårda naturen, samtidigt som vi ska ta tillvara på det jordbruk som vi 
har och som håller många landskap öppna.

”Vi kan inte lösa våra problem med 
samma tankesätt som skapade dem.”

Albert Einstein
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Ett rikt odlingslandskap
Under 2014 och 2015 så har arbetet pågått med en regional livsmedelsstrategi 
för att stärka den lokala livsmedelsindustrin och på så sätt gynna närproduce-
rat. Man vill också lyfta fram fler lokala råvaror vilka ofta har bättre djurskydd 
och miljöstandard än utländska varor. Kalmar kommun har som mål att år 
2020 ska 70 % av all mat i offentlig verksamhet vara ekologisk eller närpro-
ducerad. De senaste åren har vi legat kring 60 %. För att nå hela vägen måste 
fler bönder börja odla ekologiskt. En samlastningscentral för kommunens 
matleveranser invigdes under våren 2015 och nu ska kommunen arbeta för 
att fler lokala producenter kan leverera dit. För att hålla landskapet öppet ser 
kommunen till att ha betesdjur på flera av sina marker, bland annat på ett par 
strandängar. För att behålla de öppna landskapen måste antalet betesdjur öka 
även hos privata ägare. Strandängsbetning är även vanligt hos andra markägare. 
Under 2015 har våra inspektörer fokuserat på så kallat integrerat växtskydd. 
Då har man pratat med lantbrukare om vikten av att göra saker som minskar 
behovet av besprutning.

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

mat. Man kan också informera om fördelarna så att fler ska köpa ekolo-
giskt och fler bönder ska vilja ställa om.

• Underlätta för lokala producenter att leverera till samlastningscentralen. 
• Behåll ett aktivt lantbruk i skogsbygden.

Ett 
rik

t 

odlin
gslandskap

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Miljökvalitetsmål, tema: Levande landskap
Under denna rubrik ingår Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv och Levande skogar.
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Lite eller inget 
arbete pågår – 

mycket arbete krävs.

Ett rikt växt- och djurliv
Kalmar kommun tillhör de mest värdefulla områdena i landet när det gäller 
ekmiljöer, sandiga marker och strandängsmiljöer. Vi vet att i dessa miljöer 
lever många rödlistade arter. 2015 kom en ny rödlista, men förändringarna 
i antal rödlistade arter är små. Skyltar har satts upp på Stensö som berättar 
om vissa arter som lever där och om det arbete som pågår. Det krävs mycket 
arbete för att bevara de känsliga miljöerna som vi förvaltar.  Här behövs ett 
större systemtänk och mer åtgärder än vad vi tidigare trott. Därför har det 
här lövet gått från gult till rött. 

Utmaningar
• Hitta nya arbetsmetoder kring hur vi får in biologisk mångfald i kom-

munens planeringsarbete.
• Arbeta med grön infrastruktur, att binda samman naturområden så att 

arter kan sprida sig.
• Fortsätta arbetet med att vårda miljöer med gamla träd och ge förutsätt-

ningar för att nya generationer av gammelträd ska växa upp.
• Uppmärksamma och vårda sandiga miljöer som framför allt är viktiga 

för många insekter.

Cirka 450 röd-
listade arter 
har hittats i Kalmar 
sen 1980.
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Levande skogar
När en skog är intensivt brukad finns det inte så mycket gamla träd och död 
ved i skogen. Då är det många arter som inte trivs. Därför måste man jobba 
med naturvårdshänsyner i skogsbruket. Det behövs också fler skogsområden 
som inte brukas. 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 askan från biobränslet återföras. Det 
görs sedan länge 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. Det betyder att minst 5 % 
av skogen måste lämnas till naturvård. Kalmar kommun avsätter mer än 
dubbelt så mycket skog till naturvård. Idag finns inte en samlad bild av de 
sociala- och biologiska värden som finns i kommunens skog, vilket behövs 
för att planera för framtida bevarande. 2015 utbildades distriktsförmännen 
som hanterar skog i hur certifieringsreglerna fungerar och i praktiska natur-
vårdsövningar. 

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

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

naturvärden i kommunen.
• Skapa en samlad bild av den kommunala skogens biologiska och sociala 

värden och vad som behövs för att bevara och utveckla dem.
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Lite eller inget 
arbete pågår – 
mycket arbete krävs.

”Om du verkligen tror att miljön är 
mindre viktig än ekonomi, försök hålla 
andan medan du räknar dina pengar.”

Guy McPherson
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Tema God bebyggd miljö
När man bygger nya bostäder eller vägar är det viktigt att tänka på ett bygges hela kretslopp. Det är inte 
heller bara miljön man måste tänka på när man bygger nytt utan också hur livet ska fungera för de som 
ska bo i det nya området, hur de ska ta sig till jobb och skola och att de ska känna sig trygga. Det är 
därför alla kommuner har en översiktsplan för att balansera alla intressen när man bygger och utvecklar 
en stad och i den är det viktigt att man har ett helhetsperspektiv. Det är hela kommunen som ska leva 
och växa och det är klimatsmart att ta tillvara de resurser som finns i vårt närområde och att viktiga 
kulturmiljöer bevaras.

Här står vi idag
Kalmar kommun antog en ny översiktsplan 2014. Den kommer att kompletteras med en klimatan-
passningsplan och en vatten- och avloppsplan. Vi har en grönstrukturplan som antogs 2010. Det gäller 
sedan att man omsätter dokumenten i praktiken. Ett samhälle är inte bara asfalt och betong utan även 
gröna och blå områden. Det skapar trivsel men är också viktigt för växt- och djurlivet samt gör livs-
miljön bättre för oss människor. Det behövs så kallade gröna passager så att djur kan röra sig från ett 
grönområde till ett annat och växter kan sprida sig.

”Det finns inga passagerare på rymdskep-
pet Jorden. Vi är alla del av besättningen.”

okänd
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God bebyggd miljö
En viktig infrastruktur är den digitala. En stor fiber- och bredbands-utbygg-
nad pågår. När fler kan ta del av mer information på ett enkelt sätt ökar 
demokratin. Det ökar också tillgängligheten när man inte måste resa för att 
uträtta vissa ärenden, utan kan göra dem på nätet. Det är speciellt viktigt för 
de som inte bor i staden. När kommunen bygger ställs alltid krav på 20 % 
lägre energianvändning än vad Boverkets byggregler säger vid nybyggnation. 
Kalmarsundsregionens renhållare samlar in matavfall från sina abonnenter och 
gör till biogas. 30 % av alla boende i Kalmar sorterar sitt matavfall och genom 
mer information och fler kampanjer så kommer fler att lära sig och bli ännu 
bättre. Den lokalt producerade biogasen kan man sedan tanka på två tankstäl-
len i kommunen. Kalmar Vatten har tagit fram en modell för var man ska 
bygga fler dammar och dämmen för att rena dagvattnet innan det når havet. 
Vi jobbar mycket med att regnvatten ska renas och inte översvämma staden 
vid skyfall, vilket kan komma att bli vanligare i ett ändrat klimat. Kraven på 
rening av dagvatten blir också allt strängare. En klimatanpassningsplan hål-
ler på att tas fram för att hantera alla aspekter av ett ändrat klimat. Ett annat 
område där vi kan bli bättre är när vi planerar trafiken. En stor del av våra liv 
tillbringar vi inomhus, vi måste därför ha en bra  inomhusmiljö. Därför har vi 
under 2015 påbörjat planeringen av ett projekt med fokus på ventilation och 
buller. Under 2015 har också alla skolor, förskolor och gymnasier inspekterats 
för inomhusmiljö.

God 
bebyggd miljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Miljökvalitetsmål, tema: God bebyggd miljö
Under denna rubrik ingår God bebyggd miljö och Säker strålmiljö.

2020 kommer 
90 % av alla 
hushåll i Kalmar 
att ha fiber eller 
bredband.
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Utmaningar
• Hitta en balans mellan att bygga ett 

samhälle med nära till allt samtidigt 
som vi har kvar gröna ytor.

• Prova byggtekniker som är anpas-
sade till framtidens klimat.

• Hitta sätt att fånga upp vatten så 
att det inte översvämmar byggnader 
och vägar vid skyfall eller vid höga 
vattenstånd.

• Systematisera hur ekosystemtjänster 
beaktas vid samhällsplanering.

• Minska antalet bullerstörda.
• Se God bebyggd miljö tema: Klimat 

och God bebyggd miljö tema: Vatten.

 Fakta:

Ekosystemtjänster är funk-
tioner i naturen som gynnar 
människor. Exempelvis luft- 
och vattenrening, pollinering 
och naturupplevelser som 
kan påverka vår hälsa positivt.
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Säker 

strålmiljö

Arbete pågår 
– ytterligare arbete krävs.

Säker strålmiljö
Detta mål behandlar strålning från sol, solarium, magnetfält och radon. 
Elektromagnetiska fält ingår inte i detta nationella miljömål, då den anses 
vara så låg att den inte påverkar människan eller naturen. Det här målet har 
gått från att ha ett rött löv till att ha ett gult. Främst för att vi under 2015 in-
spekterat alla solarium i kommunen och att vi har inspekterat att alla skolor 
har tillgång till solskydd. Det har blivit klarare vad kommunens roll i detta 
mål är och en del av ansvaret att till exempel informera om riskerna med 
hudcancer ligger på andra myndigheter så som Landstinget. Kommunen har 
en policy för magnetfält vid planering och nybyggnation av bostäder. Radon-
mätningar görs varje år för att vara säkra på att vi inte har några problem 
samt se till att all utrustning fungerar vid en kris. Kommunen erbjuder gratis 
mätning av radon. Förutom detta har kommunen inte så stora möjligheter 
att påverka. Mycket bestäms på nationell nivå.

Utmaningar
• Skapa skugga i barns utemiljöer.
• Informationsinsatser om riskerna med solning.
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Vill du veta mer?
Kommunalt: www.kalmar.se 
Regionalt: www.lansstyrelsen.se/kalmar

Har du frågor om miljöbokslutet eller andra funderingar om kommunens 
övergripande miljöarbete, kontakta strategen för ekologisk hållbarhet:
Karin Löfström 0480-450165 karin.lofstrom_1@kalmar.se

Stort tack till
• Miljöenheten
• Park- och infrastrukturenheten
• Projektledare kustmiljö och vattenrådssamordnare
• De kommunala bolagen
• Kommunikationsenheten
• Planenheten

Foto: Jan Magnusson
Layout: Lotta Mellstrand. 
Tryck: 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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