
- Din framtid!

Kronobergs 
Miljö 



Här berättar vi om 
målen för klimatet, 
luften, giftfri miljö, 
vattnet, skogarna och 
odlingslandskapet. 

Vi ska lösa 
de stora 
miljöproblemen! 
Vi skall lämna över en frisk miljö till 
nästa generation.

Om vi hjälps åt 
kan vi minska klimathotet, 
läka ozonlagret 
och få renare luft och vatten.

Det handlar om livet 
– nu och i framtiden.

Allt bygger på att alla hjälps åt.
Du har också ansvar för miljön. 
Dina val är betydelsefulla... 

Kronobergs län har egna mål för en 
bättre miljö.



Trafiken ökar, speciellt de tunga transporterna. Allt mer koldioxid och 
andra gaser släpps ut. Om vi inte gör något nu, kan vädret förändras. 

Utsläppen från uppvärmning av våra bostäder har minskat tack vare att 
fjärrvärmen byggts ut i länet.

Du kan hjälpa till:
• Använd bränslesnål bil, håll hastigheten och kör ekonomiskt
• Köp mat som kommer från närområdet
• Sänk värmen och spara på varmvattnet
• Stäng av alla elektriska maskiner helt när du inte använder dem
• Samåk till jobb, skola och på fritiden
• Åk tåg istället för flyg
• Om du skaffar moppe, välj en som går på el

Vad händer med vårt klimat?

Att minska utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser kraftigtmål:

Den ökande växthuseffekten berör även oss kronobergare.



Det tar lång tid för mark och vatten att återhämta sig efter påverkan av förorenat 
nedfall. Utsläpp från industrier i Mellaneuropa kommer hit.

Bilarnas katalysatorer – och mindre utsläpp från fabriker – har gjort att många 
farliga ämnen minskat.

Du kan hjälpa till:
• Gå, cykla eller åk kollektivt så ofta du kan
• Byt till dubbfria däck så blir det inte så mycket farliga partiklar att andas in
• Elda på rätt sätt i vedpannan, skaffa ackumulatortank

Hur mår 
luften i Kronoberg?
Många tror att dålig luft är ett storstadsproblem. Tyvärr når luftföroreningar från 
andra länder även vår landsbygd.

mål: Luften ska vara så ren att människors hälsa inte skadas

Inte heller djuren och naturen



Är det mycket gifter i miljön?
Det är svårt och dyrt att ta bort gamla gifter från miljön. I länet finns 23 förorenade
områden som utgör en mycket stor risk för människor och omgivning. 

mål:

Det finns höga halter av kvicksilver i insjöfisk. Flamskyddsmedel från elektriska 
apparater sprids i vår miljö. 

Utsläppen av metaller i luft och vatten har minskat kraftigt de senaste 20-30 åren. 
I lantbruket sprutas inte längre lika mycket mot ogräs och insekter.

Du kan hjälpa till:
• Välj miljömärkta varor och livsmedel
• Släng inte batterier och annat farligt avfall i hushållssoporna
• Fråga efter miljömärkta varor, som elektronik och bildäck
• Elda inte plast
• Lämna oanvända läkemedel till apoteket

Det ska inte finnas några ämnen i miljön som kan vara farliga



Du kan hjälpa till:
• Visa hänsyn mot naturen när du åker motorbåt, fiskar eller lägger till med

kanot längs stränderna
• Tvätta inte bilen så att vattnet rinner ner i gatubrunnen
• Häll aldrig ut giftiga ämnen på marken eller i avloppet
• Välj fosfatfria disk- och tvättmedel om du har eget avlopp
• Välj ekologiskt producerade livsmedel

Utsläppen av gödande fosfor i våra sjöar ska minska

det ska finnas dricksvatten i länet även i framtiden

utrotningshotade arter ska överleva

mål:

Hur mår 
vattnet i Kronoberg?
Rent vatten behövs för att växter och djur ska kunna leva. Det är vi människor som 
släpper ut gifter och påverkar tillgången. Vi måste vara rädda om våra vatten. 



Hur mår 
länets skogar?
 
I vårt län finns mycket skog. Skogen är en av Sveriges viktigaste naturresurser 
med en rikedom av arter. En förändrad användning av marken har gjort att 
mångfalden är hotad.

mål:

Du kan hjälpa till
• Var aktsam om naturen när du är ute i skogen
• Om du äger skog – plantera gärna lövskog
• Var rädd om gamla träd och olika små naturmiljöer vid skogsbruk 
• Låt död ved ligga kvar i skogen. Död ved lever! 

skogarna ska skötas så att alla arter kan leva 

Det ska planteras mer lövskog 



Hur mår 
odlingslandskapet?
 
De senaste 20 åren har lantbrukarna blivit allt färre. Därför har en stor del av vår 
öppna odlingsmark försvunnit. Det behövs betande djur för att hålla landskapet 
öppet. Om det växer igen hotas stora biologiska och kulturhistoriska värden.

Du kan hjälpa till
• Köp kött från djur som gått ute och betat
• Köp ekologiskt och lokalt odlat
• Underhåll gamla byggnader
• Hjälp till att sköta en slåtteräng

Länets ängar och betesmarker ska skötas och slåtterängarna 

bli fler. Ängsfruktodlingarna i Urshult ska bevaras. Minst en 

femtedel av åkermarken i länet ska vara ekologiskt odlad

mål:



• Sortera dina sopor
• Byt till miljöbil
• Samåk, åk kollektivt eller cykla så mycket du kan
• Håll hastighetsgränserna
• Tvätta inte bilen på gatan, utan i tvätthall
• Köp mat som är producerad nära dig
• Köp miljömärkta varor
• Spara energi, sänk gärna temperaturen inomhus
• Lämna gamla kylskåp och frysar till återvinning
• Välj miljövänlig uppvärmning till ditt hus

 

Länsstyrelsens hemsida: www.g.lst.se/ (välj miljömål)
Skogsstyrelsen: www.skogsstyrelsen.se
Miljömålsportalen: www.miljomal.nu

10 saker du kan göra för 
en bättre miljö

Om du hjälper till 
kan vi nå miljömålen!

Läs mer om miljömålen och vad du kan göra:


