
 

Nyhetsbrev april 2015 

Det går inget vidare för miljömålen 

I mars-utgåvan av Miljömålsnytt från Natur-

vårdsverket redovisar man hur det går med 

uppföljningen av Sveriges 16 miljömål. Utveck-

lingen är positiv för 4 av dessa 16 miljömål. 

För resten bedömer man utvecklingen som 

varken eller (neutral) eller negativ. I Kustmiljö-

gruppen intresserar vi oss särskilt för följande 

6 miljömål. Frågan är då om vi når dessa 6 

miljömål i Kalmar län till 2020 med nuvarande 

takt på insatser? 

Ingen övergödning – Nej!  

Levande sjöar och vattendrag – Nej! 

Grundvatten av god kvalitet – Nej! 

Hav i balans samt levande kust och skärgård – 
Nej! 

Myllrande våtmarker – Nej! 

Ett rikt växt- och djurliv – Nej! 

        

Gigantisk miljöutredning presenterad 

Den 30 mars presenterade Miljömyndighets-

utredningen1 sitt betänkande på inte mindre 

än 560 sidor. Jag gör inte sken av att ha läst 

det, men några saker från sammanfattningen 

är värda att notera.  

Myndighetsstyrningen är i vissa avseenden 

vag och inte tillräckligt operativ – men sam- 

                                                             
1 Vägar till ett effektivare miljöarbete. SOU 2015:43 

 

tidigt detaljerad, skriver man. Det finns allvar-

liga brister i effektivitet, enhetlighet, rätts-

säkerhet och konkurrensneutralitet i till-

ståndsgivning och tillsyn.  

Tillgängligheten till forskningen måste också 

öka så att resultaten kan komma till nytta.  

Det är även ett problem att det inte finns 

någon oberoende utvärdering av effekterna av 

miljömålsarbetet. Det finns även ett struktu-

rellt problem med den nuvarande vatten-

förvaltningen. Ett av förslagen är att avskaffa 

vattenmyndigheterna och låta uppgifterna gå 

till Havs- och vattenmyndigheten.  

Man föreslår att i stället för att ange mål till 

myndigheterna ska regeringen formulera verk-

samhetsanpassade uppgifter som i sin tur 

bidrar till att nå generationsmålet och de 

sexton miljökvalitetsmålen som riksdagen har 

beslutat om.  

Man förslår också att en ny myndighet inrättas 

med huvuduppgift att bevilja tillstånd om t.ex. 

miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, 

genteknik, kemiska produkter och avfall.  

Myndigheten ska också bedriva tillsyn inom 

dessa områden samt svara för tillsyns-

vägledning till kommunerna. Ansvaret för 

dessa uppgifter ligger för närvarande hos 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndig-

heten, Kemikalieinspektionen och länssty-

relserna, men flyttas genom förslaget till den 

nya myndigheten. 

 



Strukturkalkning och andra miljöåtgärder 

inom lantbruket 

Den 26 mars var vi och lyssnade på Dennis 

Wiström, Västerviks kommun, som berättade 

om miljöåtgärder inom lantbruket. Arrangör 

var vårt Vattenråd. Sexton personer fick ta del 

av Dennis omfattande och verklighetsbase-

rade kunskap om att framgångsrik växtodling 

behöver bra rottillväxt, god dränering och bra 

markstruktur. Han pekade på dräneringens 

fundamentala betydelse och beskrev den 

optimala fördelningen mellan vatten, 

mineraljord, luft och organiskt material för 

bästa avkastning. Dennis visade många bilder 

på bra och dåliga exempel. Han fördjupade sig 

om strukturkalkning och berättade om 

praktiska erfarenheter, kostnader och effek-

ter. Han berörde också fördelar med kalk-

filterdiken i samband med täckdikning. Stoppa 

näringen med tvåstegsdiken, fosfordammar 

och våtmarker och använd den i växtodlingen 

innan den når havet, var ett tydligt budskap. 

Ett mycket spännande projekt som han också 

berättade om var hur man arbetar för att 

restaurera Dynestadsjön vid Gamleby för att 

där, genom bevattning, återföra näringen till 

växande gröda.  

Synd att inte fler hade hörsammat Vatten-

rådets inbjudan att lyssna på Dennis – en 

rådgivare från verkligheten! 

Vårträff lördagen den 9 maj 

Markera den 9 maj i din almanacka för då har 

vi Vårträff med årsmöte i Bergkvara Båtklubbs 

lokal. Vi samlas från 9.00 för mingel och sedan 

börjar programmet 9.30. Detaljerat program 

finns på vår hemsida. Välkomna! 

John Bräutigam 

Ordförande 

 

 

                     

http://www.kustmiljogruppen.org/vartraff-2015-med-medlemsforeningarna-och-efterfoljande-arsstamma-lordagen-den-9-maj-2015-med-borjan-09-30/

