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SAMMANFATTNING
KUNSKAP är grunden för allt miljöarbete. Man måste veta varför man ska
agera på ett visst sätt och hur man gör rätt. Miljöprogram 2009-2015 har
ambitionen att ge svar på dessa frågor.
MILJÖPROGRAM 2009-2015 är uppföljaren på kommunens tidigare
Miljöprogram 2003-2008. När Burlövs kommun tog fram sitt första miljöprogram grundat på de då 15 nationella miljökvalitetsmålen var kommunen
en tidig aktör. Sedan 2003 har mycket hänt inom miljöområdet; globalt,
nationellt, regionalt och lokalt.Vi har ett bättre kunskapsläge än tidigare, vi
har ett bättre uppföljningssystem och vissa frågor har fått större fokus medan
andra fått mindre.
MED BURLÖVS kommuns Miljöprogram 2009-2015 är ambitionen att dra
vårt strå till stacken i globala frågor som begränsad klimatpåverkan och ett
skyddande ozonskikt, i regionala frågor som frisk luft och ingen övergödning men kanske framförallt hur vi kan skapa en god miljö för invånarna i
kommunen genom att nå våra lokala mål. Genom att koppla åtgärder till
målen ges konkreta förslag på hur vi kan arbeta för att bidra till att målen
nås. För att ge en bild av statusen på de olika miljöområdena är indikatorer
en viktig förutsättning. Dels för att kunna sätta relevanta mål, dels för att
kunna följa en förväntad positiv utveckling.
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INLEDNING
Genomförande och uppföljning
DE ÖVERGRIPANDE miljömålen är generationsmål och ska nås till 2020,
undantaget Begränsad klimatpåverkan med målår 2050. För delmålen, som
gäller för Burlövs kommun, anges år då målet ska vara uppfyllt. Miljömålen
ska vara vägledande för kommunens anställda och politiker och ska beaktas
i alla arbetsprocesser, ärendehandläggning och beslutsfattande. Checklistor
med miljömålen kommer att upprättas för att användas som arbetsredskap i
exempelvis planarbetet.
En tjänstemannagrupp, i form av ett ”Miljöråd”, kommer under programperioden att träffas några gånger om året, exempelvis i slutet av februari och
i början av augusti, för att stödja varandra i miljöarbetet och följa upp hur
det går med mål och åtgärder. Miljöstrategen är sammankallande och protokollförande vid dessa möten.
I NÄMNDERNAS budgetarbete och verksamhetsplanering ska miljöåtgärder
inom ramen för miljöprogrammet redovisas. Åtgärderna i programmet ska
genomföras av ansvarig nämnd enligt handlingsplanen fram till år 2015. Med
anledning av programperiodens längd är åtgärderna delvis utbytbara, förutsatt att miljönyttan blir densamma.
Miljöprogrammet kommer att följas upp årligen genom miljöbokslut. I dessa
kommer nämndernas arbete med mål och åtgärder att redovisas för föregående år. Indikatorer kommer i så stor utsträckning som möjligt användas för
måluppföljningen. I övrigt redovisas genomförda åtgärder som måluppföljning. Miljöbokslutet rapporteras årligen till ledningsgruppen och kommunfullmäktige.

Arbetsprocessen
KOMMUNSTYRELSEN beslutade 2008-03-03, § 33, att anta Projektplan för
Miljöprogram 2009-2015 och därmed påbörja arbetet med att ta fram ett
nytt kommunövergripande miljöprogram. Arbetet har letts av miljöstrategen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö. En arbetsgrupp
bestående av miljöstrategen, planeringssekreteraren, gatuchefen, landskapsingenjören och planarkitekten har träffats regelbundet under arbetets gång för
avstämning. Miljö- och byggnämnden har fungerat som beredningsorgan
och Ledningsgruppen som referensgrupp.
Miljö- och byggnämnden beslutade den 28 april 2009, § 30 att skicka miljöprogrammet på remiss till Länsstyrelsen, de olika kommunala nämnderna
i Burlöv, grannkommuner, berörda organisationer m.fl. Remisstiden varade
mellan den 4 maj och 1 juni 2009, med möjlighet till förlängd svarstid. Efter
bearbetning av synpunkter presenterades en slutgiltig version den 16 juni
2009 för antagande av Miljö- och byggnämnden. Miljöprogrammet antogs
av Miljö- och byggnämnden 16 juni, § 36 och i kommunfullmäktige den
21 september 2009, § 78.
DET INTERNA och externa förankringsarbetet har varit en viktig förutsättning för arbetet med miljöprogrammet. En bred delaktighet har eftersträvats, internt inom kommunens förvaltningar och nämnder och externt
genom dialog med näringsliv och medborgare. Det interna förankringsarbetet har skett genom workshops med deltagare från samtliga kommunens förvaltningar med politiker från Kommunstyrelsen, dialog med
Ledningsgruppen, intervjuer med berörda tjänstemän samt information och
remiss till de politiska nämnderna.
I samband med Skåneledstunnelns besök på Burlövs center inhämtades synpunkter från allmänheten och besökarna informerades om miljön i kommunen med hjälp av textmaterial och affischer.Vid mötet samlades tankar och

Synpunkter från invånare:
”Dagens initiativ är jättebra. Engagerar både
barn och vuxna.”
Besökare på Burlövs center
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idéer in om vår framtida miljö. På biblioteken i Arlöv och i Åkarp har
utställningar funnits med förslagslåda. Kommunens hemsida har även
använts i dialogen med kommuninvånarna.
Näringslivet har informerats och bjudits in till samverkan via näringslivsträffar, nyhetsbrev, möten och vid tillsynsbesök.

Förhållningssätt till andra program och policydokument
ERFARENHETER FRÅN framtagandet och genomförandet av Miljöprogram

2003-2008 har utgjort en viktig grund i arbetet med Miljöprogram 20092015. De utredningar av miljötillståndet som togs fram inom ramen för
miljöprogrammet har varit en del av utgångspunkterna för prioriteringar av
mål och åtgärder. Andra viktiga referenser till Miljöprogram 2009-2015 är
miljömålrådets utvärdering av de svenska miljömålen ”Nu är det bråttom”,
Miljömålsportalen, Länsstyrelsen i Skåne läns miljömålsarbete, samt kommunala miljöprogram i företrädesvis Skåne, men även runt om i övriga Sverige.
Länsstyrelsen i Skåne län arbetar under 2009 med att plocka fram nya mål
för bland annat Begränsad klimatpåverkan. På nationell nivå förväntas en ny
miljömålsproposition komma 2010.
Bakgrundsinformation till samtliga kapitel är till största delar tagen från
Miljömålsportalen, www.miljomal.nu. Miljömålsillustrationerna är gjorda av
Tobias Flygar.
MILJÖPROGRAMMET SKALL samverka med och förstärka övriga kommunala program och policydokument såsom energi- och klimatstrategin, miljöpolicyn, avfallsplanen och Agenda 21.

Motivering till mål och åtgärder
KOMMUNENS MILJÖMÅL har valts utifrån miljösituationen i kommunen

och omvärlden samt miljönyttan. Resultaten av de workshops och intervjuer som gjorts med politiker och tjänstemän har till stora delar legat till grund
för målprioriteringar. Miljöarbetet ska koncentreras till de områden där
behovet är som störst. Då det varken finns skog att tala om eller fjällmiljöer
i kommunen har dess miljömål plockats bort och redovisas inte vidare i miljöprogrammet.
Alla åtgärder anges med tidsplan och ansvariga. Åtgärderna har tagits fram i
samråd mellan verksamhetscheferna, ansvarig nämnd och Samhällsbyggnadsförvaltningen, område Miljö.
FORMULERINGEN ”kommunen ska verka för” används i de delmål där kommunen inte ensam, med den egna rådigheten kan uppfylla målet. För de
målen gäller att kommunens egna verksamheter ska uppfylla det målet
anger. Utöver detta ska kommunen genom exempelvis information, samverkan, tillsyn och planering skapa goda förutsättningar för andra aktörer inom
kommunen att bidra till att målen uppnås.

Kostnader och vinster
EN KOSTNADSBEDÖMNING har gjorts för flera åtgärder. Detta är tänkt att

fungera som en hjälp vid nämndernas årliga budgetarbete, men även för att
synliggöra de direkta kostnaderna för genomförandet av programmet inför
den politiska förankringen av programmet.
Vinsterna är svårare att uppskatta och ska framför allt ses över lång sikt. Att
”göra rätt” från början innebär att kostsamma miljöproblem/saneringar
undviks i framtiden. Den största vinsten är en bättre miljö för alla som bor
och vistas i kommunen, men hur värderar vi denna vinst ekonomiskt?
VISSA ÅTGÄRDER har en direkt effekt på miljötillståndet, men de flesta har
en indirekt effekt. Exempel på direkta effekter är minskad energianvändning
i bostäder och andra fastigheter som ger billigare energikostnader och mind-
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re utsläpp. På samma sätt innebär sparsam körning minskade bränslekostnader och mindre utsläpp av föroreningar. Mer långsiktiga effekter ser man av
insatser för att minska trafiken där mindre buller och renare luft leder till
färre sjukhusinläggningar och dödsfall och därmed minskade kostnader för
samhället. Men hur uppskattar man vinsterna av en informationsinsats med
beteendeförändringar som önskat resultat?
FÖRSÖK ATT uppskatta kostnaderna för miljöförstörningar har gjorts i andra
sammanhang. Den kanske mest kända är den s.k. Stern-rapporten där en
slutsats är att det är ekonomiskt bättre att agera mot växthusgaserna nu, då
priset för klimatförändringarna blir betydligt större i framtiden när de väl är
ett faktum. Stern menar att det skulle kosta 1 % av världens BNP att bromsa växthuseffekten fram till år 2050 medan en femgradig ökning av medeltemperaturen till år 2100 skulle kosta upp till 20 % av BNP.

Kommunens roll i miljöarbetet
KOMMUNEN HAR många viktiga uppgifter i miljöarbetet och därmed stor

möjlighet att påverka miljön i rätt riktning. Det är kommunen som har
huvudansvaret för samhällsplaneringen, d.v.s. var bostäder, grönområden,
industrier och handelsområden ska ligga och hur de ska vara utformade.
Kommunen utgör myndighet, med bland annat tillsyn över miljöfarliga
verksamheter genom kontroll av lagefterlevnad.Vi har även en rådgivande
roll till både verksamhetsutövare och privatpersoner.
Utöver detta bedriver kommunen en mängd egna verksamheter där miljöeffekterna är direkt kopplade. Exempel på detta är avfallshantering, vattenförsörjning samt drift och underhåll av vägar, byggnader och grönområden.
Miljöfrågorna har också en naturlig plats inom utbildning och barn- och
äldreomsorgen. Till de egna verksamheterna köps stora volymer mat, kontorsmateriel och energi. Genom att handla miljövänligt kan vi minska den
egna miljöbelastningen och påverka marknaden till att gå i rätt riktning.
KUNSKAP ÄR grunden för allt miljöarbete. Man måste veta varför man ska
agera på ett visst sätt och hur man gör rätt. Miljöproblemen har idag i stor
utsträckning flyttats från industriernas punktutsläpp till utsläpp som kommer
ifrån vårt levnadssätt, med många små utsläpp i konsument- och förbrukningsledet. Exempel på detta är den ökade mängden avfall som vi genererar, de ökade vägtransporterna och ständigt nya upptäckter av miljögifter i
kläder och hygienprodukter. Information till medborgare via
Burlövstidningen, hemsida och via föreläsningar är därför en viktig del av
detta program.

Synpunkter från invånare:
” ... Miljömärk kommunfullmäktiges alla
beslut så att alla (invånare, politiker och
tjänstemän) tydligt och direkt kan se hur
beslutet påverkar miljön...”
E-post till miljoprogram@burlov.se
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Miljökvalitetsmål 1

Begränsad
klimatpåverkan
"Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet
med FN:s ramkonvention för klimatförändringar
klimat¬förändringarstabistabiliseraspåpåenennivå
liseras
nivåsom
sominnebär
innebärattattmänniskans
människanspåverpåverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."
Generationsperspektivet enligt prop. 2001/02:55
Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten,
räknat som koldioxidekvivalenter av de sex växthusgaserna
enligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner tillsammans ska
stabiliseras på en halt lägre än 550 ppm i atmosfären. Sverige
ska internationellt verka för att det globala arbetet inriktas mot
detta mål. År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara
lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för
att därefter minska ytterligare. Målets uppfyllande är till avgörande del beroende av internationellt samarbete och insatser i
alla länder.
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BAKGRUND
ENERGI- OCH KLIMATFRÅGORNA är några av vår tids viktigaste frågor.Val

av energilösningar och beteendefrågor har stor påverkan såväl beträffande
hushållning av energiresurser liksom klimatpåverkan.
Att klimatet förändrats under de senaste 150 åren råder det inte längre några
tvivel om. Forskare har under en lång tid debatterat om förändringarna
beror på mänsklig aktivitet eller om det är naturliga faktorer. En stor majoritet av forskarna anser numera att det är människan som skapat klimatförändringarna vi nu ser och att det framförallt är förbränning av fossila bränslen, exempelvis olja, som är orsaken. Om utsläppen fortsätter som nu, ökar
risken för att klimatsystemet påverkas på ett farligt sätt. Detta kallas för
"växthuseffekten". Genom Kyotoprotokollet har ett antal länder åtagit sig att
minska sina utsläpp av ämnen som påverkar klimatet. Globalt går det emellertid för långsamt.
SEDAN FRÅGAN hamnade på dagordningen på allvar, har forskarvärlden
genom modeller visat på flera scenarier kopplade till människans aktivitet.
Förenklat kan man säga att frågorna som ställdes var: Hur blir det om vi
fortsätter som vanligt? Hur blir det om vi ökar våra utsläpp? Hur blir det om
vi minskar eller helt slutar släppa ut växthusgaser? I princip alla modellberäkningarna visade på högre temperatur på grund av tröghet i klimatsystemet. Dock visade modellerna att temperaturen kommer att öka avsevärt om
vi fortsätter att leva som vi gjort hittills. Alarmerande nog, har det visat sig
att vi har valt att leva enligt de mer förödande spåren i modellberäkningarna.
I Sverige liksom resten av världen svarar förbränningen av fossila bränslen,
framförallt olja och naturgas, för den största delen av utsläppen av växthusgaser.Transportsektorn är den sektor som har störst andel av utsläppen och
den ökar hela tiden.
I STÄLLET FÖR att använda fossila bränslen kan ofta icke-fossila bränslen
användas. Dessa ger inget tillskott till växthuseffekten. Exempelvis tar ett träd
upp lika mycket CO2 under sin levnadstid som de avger när man bränner
det. Tillskottet CO2 blir således plus-minus noll så länge man planterar ett
nytt. De klimatvänliga bränslena ökar i Sverige, vilket är mycket positivt.
Förändringarna i klimatet bedöms bli större vid våra nordliga breddgrader,
där vi lever, än i världen i genomsnitt. Om temperaturen ökar med ca 2,5
grader globalt under de närmaste 50–100 åren kan ökningen bli ca 4 grader
i Norden. Mängden nederbörd kan också komma att påverkas kraftigt.
Förväntade effekter av växthuseffekten är bl. a ett kraftigt förändrat jordoch skogsbruk, känsliga miljöer som Östersjön och fjällen går förlorade och
invadering sker av främmande arter som tidigare inte funnits här. Det är
högst troligt att klimatförändringarna kommer att medföra att många arter
slås ut och flora och fauna förändras kraftigt.

Läget i Burlöv
För en mer utförlig beskrivning av klimat- och energisituationen i kommunen hänvisas till Burlöv kommuns Energi- och klimatstrategi.

CO2-utsläpp
Enligt Energikontoret Skånes beräkningar 2008 tillförde Burlövs kommun
som geografiskt område 4 625 kg CO2 per invånare till atmosfären genom
förbränning. Jämfört med övriga Sverige är det lägre då ”medelsvensson” år
2006 släppte ut 5 653 kg CO2 per invånare enligt Naturvårdsverket. Sedan
1990 som satts som beräkningsår för tidigare miljömål har utsläppen av fossilt CO2 minskat med 37 % totalt eller 42 % per invånare.

Trafiksektorn har störst andel av utsläppen av
fossilt CO2

Skånetrafiken strävar efter att minska sin miljöpåverkan, bl.a. genom biogasdrivna busssar.
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Fakta
Koldioxidekvivalenter är ett jämförelsemått på hur stor påverkan på klimatet en
viss gas har. Exempelvis motsvarar 1 kg
metangas 24 kg koldioxid.

De totala utsläppen av växthusgaser i Burlöv uppgick år 2006 till 78700 ton,
eller ca 5000 kg per person uttryckt som koldioxidekvivalenter (Figur 1). I
koldioxidekvivalenter inräknas även andra ämnen som t.ex. metan- och lustgas. Motsvarande siffra i Sverige var samma år 7200 kg per person.

Totalt utsläppt mängd fossil CO2 1990–2006
ton CO2

Figur 1. Totala utsläppen av koldioxid i Burlövs kommun mellan 1990 och 2006.

I likhet med resten av Sverige är transporterna den största sektorn för
utsläpp av CO2 i kommunen (Figur 2). Den stora nedgången av CO2 i
industrin i början av 90-talet förklaras av att eldning av stenkol upphörde.

Utsläpp av fossilt CO2 per sektor,
1990–2006
ton CO2

Tåget – ett miljövänligare alternativ.

Figur 2. Utsläppen av koldioxid i Burlövs kommun uppdelat på olika sektorer.

ENERGIANVÄNDNING
Uppvärmning av småhus 2006

Oljepannor

nen år 2006. Det innebär att energianvändningen per person var 31,7 MWh år 2006, vilket kan jämföras med Skånes
Gas
34,9 MWh per person. Mellan åren 1990-2006 minskade
Värmepumpar
energianvändningen med 19 % per person i kommunen.
Den offentliga sektorn, där kommunens egna verksamheter
Fjärrvärme
utgör huvuddelen i Burlöv, stod endast för 6 % av den totaEl
la energianvändningen i kommunen. Denna sektor har ökat
sin energianvändning mellan 1990-2006 med 75 %.
UPPVÄRMNINGEN av småhus skedde i huvudsak med el (54 %) och naturgas (22 %) år 2006. 8 % av småhusen hade oljepannor (Figur 3).
Förnyelsebara uppvärmningsalternativ stod för ca 20 % av uppvärmningen,
om fjärrvärme räknas som förnyelsebar. I Burlövs Bostäders fastigheter stod
fjärrvärme för ca 90 % av uppvärmningen år 2006.
Pelletspannor

Figur 3. Uppvärmning av småhus i Burlövs
kommun.

DEN TOTALA energianvändningen var 497 GWh i kommu-
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DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
Mål enligt Burlövs Energi- och klimatstrategin:

8.1 VISION
I BURLÖVS KOMMUN ska arbetet att begränsa klimatförändringar orsakade

av människan till en hållbar nivå och att hushålla med energiresurser alltid
genomsyra den kommunala verksamheten på alla nivåer.
● År 2030 ska utsläppen av växthusgaser vara minst 40 % lägre än år 2006.
● År 2030 ska energianvändningen vara minst 30 % lägre per person jämfört med år 2006.

ÖVERGIPANDE MÅL
Burlövs kommun har satt två övergripande mål på klimat- och energiområdet. De övergripande målen har diskuterats fram efter att ha vägt in nationella och internationella långsiktiga klimat- och energimål.
A1 Kommunen ska verka för att utsläppen av växthusgaser inom Burlövs
kommun ska ha minskat med 20 % till år 2020 jämfört med år 2006 räknat
som koldioxidekvivalenter per invånare.
A2 Kommunen ska verka för att den totala energianvändningen ska minska
med minst 15 % per person till år 2020 jämfört med år 2006.

DELMÅL
KOMMUNEN SOM GEOGRAFISKT OMRÅDE:
A3 Kommunen ska verka för att 20 % av energibehovet, elenergi undanta-

get, i kommunen ska täckas av förnyelsebar energi år 2015.
A4 Kommunen ska verka för att andelen försålda förnyelsebara drivmedel

ökar med 100 % fram till år 2015 jämfört med 2006, räknat som energivärde.

Delmål för Burlövs kommuns egna verksamheter:
B1 Utsläpp av växthusgaser från kommunens verksamheter ska minska med
20 % till år 2015 gentemot år 2006.
B2 Elanvändningen inom kommunens egna verksamheter ska till 50 %
utgöras av el klassad som bra miljöval enligt Naturskyddsföreningen år 2015.
B3 Energianvändningen inom kommunens egna lokaler ska ha minskat
med 20 % till år 2015 jämfört med år 2006 i kWh /m2.
B4 Verksamhetselen i kommunens lokaler (per ytenhet) ska i framtiden inte
överstiga 2008 års nivå.
B5 Antalet körda mil inom kommunens verksamhet ska ha minskat med 20
% till och med 2015 jämfört med 2006.
B6 Kommunens egen bilpark ska år 2015 till 100 % bestå av bilar klassade
som miljöbilar enligt vägverkets definition.

Nämnd
TN

TN

KS, TN

TN, KS

TN

TN

TN

TN

Åtgärd

Ansluta kommunala lokaler till fjärrvärme i Åkarp.

Miljöanpassning av badet vid renovering eller nybyggnation, ex solfångare för uppvärmning av vatten.

Upphandlad el i kommunens egna fastigheter/verksamheter ska uppfylla miljömärkning.

Återkopplingssystem mellan hyresgästernas energiförbrukning och ekonomi, för att
ge incitament att spara energi (kallhyra).

Satsning på förnyelsebara energikällor i kommunens fastigheter.

Utreda möjligheter att genomföra ett EPC-projekt.

Installera solfångare på Burlövsbadet, Kilvägen och Harakärrsgården.

Renovera läckande byggnader.

Kommunens lokaler

INTERNA ÅTGÄRDER

Förslag på åtgärder enligt Energi- och klimatstrategin

2009-2015

2009-2015

2009

fortlöpande

2009-2010

2010

2009-2012

2015

Genomförandetid*

30 - 40 Miljoner kr

–

–

?

0

+ 0-12 öre/kWh

1 - 1,5 miljoner kr

E.ON (0 kr)

Kostnad**

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN

A1,B1,B3,B4

A1,A2,B1

A2,B3,B4

A1,B1,A3

A1,A2,A3,B1,B3
,

***

***

***
***

A1,B1,B2

***

***

5 - 10 % energibesparing i renoverat
bestånd

Bjuvs kommun lyckades göra energibesparingar på 37 % =
450 ton CO2 (2007)

0 - 100 % besparing
av CO2 beroende på
dagsläge

0 - 100 % besparing
av CO2 beroende på
dagsläge och val av
el

5-10 % energibesparing med solenergi

A1,A2,A3,B1,B3
,

***

***

230 000 kg CO2/år vilket motsvarar 46 %
mot dagens situation

A1,A2,B1

Mätbar vinst

Mål

Vinster

12

KS

TN

TN

TN

Utse en samordnare för energieffektiv belysning installeras inomhus.

Energideklarering av kommunens byggnader.

Kontinuerligt byta ut lysrör vart tredje år och modernisera.

Utbildningsinsatser för fastighetsskötare och info till hyresgäster (kommunens förvaltningar).

2010

2011-2012

2010

KS, TN

KS,
MBN

KS

KS

KS

Utbyte till miljöklassade bilar i kommunens verksamheter.

Resepolicy för kommunens anställda.

Erbjuda möjlighet för kommunens anställda att gå utbildning i sparsam körning
(ecodriving).

Upprätta en miljöbilspool.

Inventering/Inköp av tjänstecyklar.

2009

2009-2010

Nämnd
Genomförandetid*

fortlöpande

fortlöpande

fortlöpande

2009

Åtgärd

Transporter

TN

Byt ut oljepannor i kommunens fastigheter Kronetorps mölla och Vårboskolan till
miljöanpassat och energisnålt alternativ.

A2,B3,B4

*

–

***

A1,A3,A4,B1,B5

A1,B1,B5

**
*

?

5000 kr/st

A1,A2,B1,B3

**

A1,B1,B5

A1,A3,A4,B1,B6

***

Mål

Vinster

–

0

0

Kostnad**

A2,B3,B4

A2,B3,B4

**

?

*

A2,B3,B4

**

0

A1,B1

**

500 000 kr respektive 50 - 100 000 kr

100% CO2 per utbytt
körning,
(2,2 kg CO2/mil)

50-100% CO2 per
utbytt körning, (1,12,2 kg CO2/mil)

5-20% CO2, 1500 mil
ger en besparing på
2000-3000 kr/år

50 - 100% CO2 per
utbytt körning, (1,12,2 kg CO2/mil)

Mätbar vinst

Moderna lysrör 10 %,
Energisnål
armatur 25 %

Lågenergilampor
ca 5-7 ggr så effektiva som vanliga glödlampor

Besparing av CO2:
Naturgas 24%,
Fjärrvärme 59%,
Övriga biobränslen
100 %
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KS

Inrätta ett system för antal körda mil med kommunens fordon och inrapportering
av dessa

Nämnd
TN, KS

TN

TN, KS

TN, KS

TN, KS

TN

Åtgärd

Verka för energieffektiv bebyggelse vid nybyggnation.

Vid all ny planering av bebyggelse ska cykel- och gångtrafikanternas framkomlighet prioriteras, samt tillgänglighet och framkomlighet för kollektivtrafik.

Vid nybyggnation bör kommunen eftersträva att det byggs energisnåla hus med
vattenburna värmesystem kopplade till miljövänlig värmekälla.

Utred hur det kommunala planmonopolet kan användas för ett energi- och klimateffektivt byggande i de fall kommunen inte äger marken.

Dialog med energiaktörer om en stadsdel försörjd av förnybar energi vid exploatering.

Uppdatera kommunens värmekarta från 1994.

Fysisk planering

KS

Underlätta för kommunens anställda att resa kollektivt i arbetet genom att exempelvis tillhandahålla buss- och tågkort.

2010

fortlöpande 20092015

2009

fortlöpande 20092015

fortlöpande 20092015

fortlöpande 20092015

Genomförandetid*

2009

2009-2015

A1,A2,A3,B1,B3

A1,A2,B1,B3

*
?

A1,A2,B1,B3

A1,A2,A3,B1,B3

A1,A2,B1,B3

A1,A2,B1,B3

Mål

A1,B1,B5

A1,B1,B5

***

***

***

**

***

Vinster

*

*

0

0

0

?

Kostnad**

0

0

Mätbar vinst
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0

fortlöpande 20092015

TN

MBN
KS,
MBN
TN

TN

TN

TN

Fortsatt energirådgivning.

Stöd och information till skolorna i miljöfrågor, bl.a. klimatinformationsmaterial och
klimatpris.

Inköpspolicy för miljömärkta varor och tjänster i kommunen.

Energirådgivningen samarbete med Burlövs Bostäder.

Utred satsningar på förnybar el-energi i kommunen (ex. solceller, vertikala vindkraftsverk)

Studiebesök kommunens tjänstemän och politiker energieffektivt byggande.

Byt ut till energisnål gatubelysning kontinuerligt.

0

0

0

fortlöpande 20092015

fortlöpande 20092015

0

0

10000

2009-2012

fortlöpande 20092015

fortlöpande 20092015

0

fortlöpande 20092015

KS, TN,
MBN

Verka för att mer av fjärrvärmeförsörjningen kommer från förnyelsebara källor.

0

2012

KS, alla
nämnder

Inleda diskussioner med upphandlingsbolaget om miljöanpassad upphandling.

Kostnad**

Genomförandetid*

Nämnd

Åtgärd

Övrigt

*

*

**

**

**

**

**

***

***

Vinster

A1,A2,B1,B3

A1,A2,B1,B3

A1,A3,B1

A1,A2,B1,B3

A1,A2,A3,A4,B1,
B2,B3,B6

A1,A2,B1,B3

A1,A2,A3,A4,B1,
B2,B3

A1,A3,B1

A1,A2,A3,A4,B1,
B2,B3,B6

Mål

Mätbar vinst
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27000

1 000 000/år

fortlöpande 20092015

2010

2009

fortlöpande 20092015

KS,
MBN

KS

MBN,
TN

MBN,
TN

TN

KS

Rådgivning om energi och transporter till verksamheterna i kommunen vid kontakter med företag.

Arbeta för utökad och förbättrad kollektivtrafik inklusive lokal kollektivtrafik.
Jämföra resandet i Arlöv respektive Åkarp och ta fram förslag på åtgärder för ett
ökat kollektivresande anpassat till respektive ort

Verka för Kampanj ”Testresenär”.

Kampanj ”Inga löjliga bilresor”.

Utbyggnad och förbättring av cykelbanor.

Verka för underlättande av inköp av pendlarkort.

2010

0

0

?

?

?

fortlöpande 20092015

KS

Eco-driving näringslivet.

fortlöpande 20092015

0

2011

KS,
MBN,
TN

Utred möjligheten till att upprätta en gastankstation i kommunen.

Kostnad**

Genomförandetid*

Nämnd

Åtgärd

Transporter

EXTERNA ÅTGÄRDER

A1,A2

A1,A2

*

A1,A2

A1,A2

A1,A2

A1,A2,A3,A4

A1,A2

A1,A2,A3,A4

Mål

**

**

**

***

***

***

***

Vinster

I Malmö uppgav
27000 personer att
de minskat sitt körande tackvare kampanjen

5-20% CO2, 1500 mil
ger en besparing på 2
000-3 000 kr/år

CO2 besparing beroende av naturgasinnehåll i gasen. Med
100% Biogas blir
besparingen 100%
jäntemot bensin (ca
2,2 kg/mil).

Mätbar vinst
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BB

MBN

MBN

MBN

Informations och rådgivningsprojekt om hur man som hyresgäst genom sitt beteende kan spara energi.

Riktad info till villaägare med oljepanna om alternativa uppvärmningsmetoder.

Verka för att matavfallet ska sorteras ut från hushållsavfallet.

Framtagande av policy för värmepumpar.

2009

Fortlöpande

2009-2012

2009-2011

KS,
MBN
KS,
MBN

KS

TN, KS

E.ON,
KS

Energirådgivning till verksamheterna vid Burlöv Center.

Energirådgivning till små och medelstora företag.

Upprätta ett nätverk för näringslivet att arbeta med klimat- och energifrågor.

Utred möjligheten till att energieffektivisera fastigheter i industribyn.

Undersök tillsammans med E.ON möjligheten till att använda spillvärme från
industrin i fjärrvärmenätet.

2009

Genomförandetid*

Nämnd

2009-2010

2009-2012

2010

2009-2010

Genomförandetid*

Åtgärd

Näringsliv

Nämnd

Åtgärd

Hushåll

0

0

0

0

0

Kostnad**

0

0

0

0

Kostnad**

A1,A3

A1,A2, A3

**
*

A1,A2

**

A1,A2, A3

A1,A2

***

***

A1,A2

A1,A2

**

**

Mål

A1,A3

***

Vinster

A1,A2

Mål

***

Vinster

Mätbar vinst

Mätbar vinst
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0

fortlöpande 20092015

MBN

Information om nya köldmedier som ersättning av HFC och nya klimatsystem.

Länk/Instruktion
För information om hur koldioxidutsläppen räknas ut, se inledning kap 3. För inventering av övriga växthusgaser,
http://www.scb.se/templates/Product____24622.asp
På SCB:s hemsida finns uppgifter om energianvändning på kommunnivå. Komplettera dessa uppgifter med uppgift om total mängd använd naturgas i Burlövs kommun som fås från E.ON Gas. Ersätt/jämför uppgifter om fjärrvärmeanvändning i kommunen som fås från E.ON Värme. Ersätt/jämför uppgifter om träbränsleanvändning med
uppgifter från sotare.
Samla in uppgifter om använd mängd biobränsle, E85, låginblandning etanol och FAME, fjärrvärme, solfångare
och värmepumpar i Burlövs kommun.
Biobränsle: sotare
E85: Burlövs kommun, tankstationer i kommunen
Etanol och FAME, låginblanding: Svenska Petroleum
Institutet (SPI)
Fjärrvärme: E.ON värme
Solfångare: Länsstyrelsen i Skåne
Värmepumpar: Burlövs kommun
Räkna ut andelen förnybar energi i förhållande till total använd mängd energi.

Energistrat, RUS

SCB, E.ON, sotare

Flera

Växthusgasutsläpp per invånare

Energianvändning

Förnybar energi

Mätbar vinst

Källa

A1

A1,A3

***
**

Mål

Vinster

Indikator

Indikatorer enligt Energi- och klimatstrategin.

INDIKATORER

KS: Kommunstyrelsen
MBN: Miljö- och byggnämnden
TN: Tekniska nämnden

Nämnder/Ansvariga:

* Med genomförandetid menas året då utredningsarbete, förstudier, planernig, osv. föreslås påbörjas och
inte nödvändigtvis när projektet skall vara slutfört.
** Kostnaden är mycket grovt beräknad. Ev. arbetsinsatser dvs. tid är inte medräknat.

0

2009-2010

MBN

Information till ägare av större oljepannor om alternativa uppvärmningsformer.

Kostnad**

Genomförandetid*

Nämnd

Åtgärd

Övrigt
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För att kunna kartlägga och följa upp växthusgasutsläpp från Burlövs kommun behöver en egen inventering av
utsläppen att göras.
Kontakta fastighetschefen för att undersöka hur stor andel av den inköpta elen som är klassad som bra miljöval
enligt Naturskyddsföreningen.

Inhämta statistik från fastighetschef.
Inhämta statistik från fordonsansvariga på respektive förvaltning och milersättning från kommunens ekonom.
Använd framtida rapporteringssystem.

BK

BK

BK
BK

BK

BK

SCB
SCB
SCB
ST

Växthusgasutsläpp från kommunens verksamheter

Bra miljöval el

Energianvändning i kommunala lokaler

Verksamhetsel i kommunen lokaler

Körda mil med bilar inom kommunens verksamheter

Miljöbilar i kommunens verksamheter

Körsträcka med bil

Bilinnehav per 1000 invånare

Andel miljöbilar

Resenärer med kollektivtrafik

Kontakta Skånetrafiken för uppgifter.

http://www.scb.se/templates/Product____10506.asp
Miljöbilar på kommunalnivå, nyregistrerade och i trafik.

http://www.scb.se/templates/Standard____132382.asp

http://www.scb.se/templates/Standard____132382.asp

Kontakta ekonomiavdelningen för att undersöka antalet bilar, klassade som miljöbilar enligt vägverkets definition, i
kommunens verksamheter.

Inhämta statistik från fastighetschef.

Miljörapporter från försäljningsställen som årligen rapporteras till SBF, Miljö.

BK

Förnybara drivmedel
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Miljökvalitetsmål 2

Frisk luft
"Luften skall vara så ren att människors hälsa samt
djur, växter och kulturvärden inte skadas."
Generationsperspektivet enligt prop. 2001/01:30
Miljökvalitetsmålet Frisk luft bör i ett generationsperspektiv
enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
● Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för
cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan
på växter, djur, material och kulturföremål. Riktvärdena sätts
med hänsyn till personer med överkänslighet och astma. Se
tabell nedan.

Förorening

Halt som inte bör överskridas (mikrogram/m3)

Medelvärdestid

Bensen

1

År

Bens[a]pyren

0,0001

År

Eten

1

År

Formaldehyd

10

Timme

Partiklar <10
mikrometer,
PM 10

30
15

Dygn
År

Sot

10

År

Ozon

80
50

Timme
Sommarhalvåret
april–okt
Åttatimmarsmedelvärde

70
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BAKGRUND
LUFTEN VI ANDAS består till 99 % av kvävgas och syre. Även om våra verk-

samheter släpper ut föroreningar i små koncentrationer är de skadliga.
Vägtrafiken är den verksamhet som bidrar till de största problemen i
Sverige, men lokalt kan även andra källor som vedeldning bidra till att bl. a.
cancerogena ämnen kommer ut luften.
Luft som är förorenad skadar människors hälsa. Föroreningarna bidrar till
sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, allergier och lungsjukdomar. Årligen räknar man med att luftburna partiklar och marknära ozon förkortar livet för tusentals invånare i Sverige. Det är inte bara människor som
tar skada av föroreningarna. Marknära ozon har också en stor påverkan på
naturen då det förstör växternas blad. När försurande ämnen släpps ut i luften ökar korrosionen på byggnader och kulturvärden riskerar att förstöras.
ÄVEN OM LUFTEN vi andas idag är långt ifrån hälsosam var den betydligt
sämre förr. För 100 år sedan släppte industrier ut orenad rök mitt i städerna
samtidigt som människor eldade i nästan varenda bostad och olika cancerframkallande ämnen spreds i tätorterna.Tack vare stora och små åtgärder,
som rökgasrening inom industrin och katalysatorer på bilar, har luften blivit
bättre.Vi har dock en lång bit kvar innan luften är så ren att människors hälsa
samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Mångfruktig vägglav, som man vanligtvis hittar
på träd och grenar, visar att luften är ren.
Denna bild är tagen vid Killehög.

Partiklar – PM10
I BURLÖVS KOMMUN har vi ett konstaterat problem med höga halter av små
luftburna partiklar med diameter under 10 µm (PM10). Dessa partiklar finns
överallt i luften och är så små att man inte ser dem. De kan bestå av vägdamm, sot, pollen och jordpartiklar mm. Högst halter av partiklar är det normalt under vintern och tidiga våren.
Anledningen till att man mäter så pass små partiklar är att de transporteras
förbi svalget och ner i lungorna vid inandning. Olika partiklar fastnar på
olika platser i kroppen och de allra minsta kan ta sig genom lungväggarna,
via blodomloppet och ut till känsliga organ i kroppen. Beroende på vad partiklarna består av ger de olika symtom. De kan föra med sig ämnen som t.ex
bensen som är cancerogent.
HALTEN PM10 är så pass hög att kommunen i dagsläget är skyldig att mäta
den kontinuerligt. Den största källan till höga partikelhalter är vägtrafiken,
men även lokal vedeldning och regional sjöfart påverkar situationen.
Forskare uppskattar att ca 5000 personer dör i förtid i Sverige varje år till
följd av partiklar i luften.

Marknära ozon
MARKNÄRA OZON bildas främst genom att kväveoxider, som bildas vid för-

bränning, reagerar med kolföreningar (VOC) när de träffas av solstrålar. Det
sker som kraftigast under vår och sommar när solen och temperaturen är
som högst. Ozon påverkar människor negativt genom att irritera slemhinnorna och ögonen. Det kan också leda till inflammation i luftvägarna. Man
har påvisat att ökade halter av marknära ozon ökar antalet sjukhusinläggningar på grund av luftvägssjukdomar och att dödligheten ökar. Skador från
marknära ozon på grödor och skog i Sverige kostar samhället över en halv
miljard kronor per år. De största halterna av marknära ozon finner man
utanför tätorterna då kväveoxid från trafiken minskar ozonhalterna.

Kväveoxider – NOX
UTSLÄPP AV kväveoxider (NOX) för med sig en rad miljöproblem.

Kväveoxider bidrar till övergödning, försurning och bildning av marknära

Luftmätning pågår
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ozon. Likt de flesta andra luftföroreningarna irriterar NOX luftvägar och
orsakar problem för människor och framförallt astmatiker. De största
utsläppskällorna till NOX är trafik, energiproduktion, arbetsmaskiner och
sjöfart.

Flyktiga organiska kolväten – VOC
VOC ÄR ETT samlingsnamn på många olika aromatiska kolväteföreningar i

luften. I luften vi andas förekommer tidvis olika VOC i sådana koncentrationer att de är skadliga för människan. Ett ämne man koncentrerat sig på
under senare år har varit bensen, som är cancerogent. VOC är också en
grupp ämnen som bidrar till produktionen av marknära ozon. Källorna till
VOC är framförallt trafik, ofullständig förbränning, avdunstning från organiska lösningsmedel och småskalig vedeldning.

Läget i Burlöv
GEOGRAFISKT och infrastrukturmässigt ligger Burlöv i ett mycket utsatt

läge. Genom kommunen löper de stora motorvägarna som förbinder
Sverige med kontinenten. Som en del i en storstadsregion är också exploateringstrycket mycket högt. Kommunen ligger också mycket nära industrioch hamnområden med tunga industrier i norra Malmö. Sjöfarten i sig är
en stor utsläppskälla av bl. a. NOX. En expansion av industriområdena kan
även komma att föra med sig ökad genomfart av transporter och i synnerhet transporter med tunga fordon som är en stor källa till PM10. Generellt
är också Skåne mer utsatt för långväga transporterade luftföroreningar från
kontinenten.
I kommunen mäter vi i dagsläget PM10 kontinuerligt på grund av att vi har
för många dygn med för höga halter och för högt årsmedelvärde enligt gällande utvärderingströskel för miljökvalitetsnormen. Under 2007 påbörjades
mätningar i gaturum av PM10. Under året visade sig medelhalten vara lägre
trots att de var gaturumsmätningar till skillnad mot urbana bakgrundsmätningar som genomförts tidigare år (Tabell 1). Detta berodde troligen på att
2007 var ett mycket regnigt år och partiklarna ”tvättades” ur luften.
2006

2007

Delmål
MKN
nationellt

PM 10
(årsmedelvärde)

20 μg/m3

19 μg/m3

20 μg/m3

40 μg/m3

Dygn över
30 μg/m3

33 dygn

50 dygn

-

7 dygn (ÖUT)*

Dygn över
35 μg/m3

31dygn

48 dygn

37 dygn

-

Dygn över
50 μg/m3

3 dygn

4 dygn

-

35 dygn

Tabell 1. Partikelhalterna (PM10) i luften i Burlövs kommun samt gällande mål och
gränsvärden.

UNDER 2006 genomfördes en större luftmätningskampanj i kommunen då

även NOX mättes. Mätningarna visade att kommunen i dagsläget varken
överskrider miljökvalitetsnormen eller övre utvärderingströskeln (Tabell 2,
nästa sida). Miljömålet ställer betydligt högre krav än miljökvalitetsnormen
men inte heller den överskreds.
NATIONELLT ÖVERSKRIDS delmålet för marknära ozon. Om NOX och
VOC utsläpp ökar till följd av verksamheters expansion kommer troligen
även halten marknära ozon att öka. Problemen behöver dock nödvändigtvis
* Övre utvärderingströskeln
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inte vara i tätortsnära miljöer då bl. a. trafik minskar halterna marknära ozon.
För marknära ozon har inga mätningar genomförts som går att jämföra med
miljömålet eller miljökvalitetsnormer. Medelvärdet för sommarhalvåret var
2006 (april–september) 60 µg/m3. I jämförelse med nationellt mål för växtlighet som är på 50 µg/m3 är detta betydligt högre.
MAJORITETEN AV luftföroreningsproblemen är starkt förknippade med trafik och transporter. Man kan därför i många hänseenden använda förändringar av källan till luftföroreningar som en indikator för åt vilket håll vi är
på väg. Sedan 70-talet har bilinnehavet ökat kraftigt (Figur 4). Under 2000talet har emellertid bilinnehavet hos kommuninvånarna varit relativt stabilt
runt 430 bilar per 1000 invånare och vi ligger numera under riksgenomsnittet. Antalet körda mil per invånare har ökat ganska jämnt under de senaste
10 åren (Figur 5).
OLIKA BRÄNSLEN som energibärare är också förknippade med olika luftföroreningar. Förbränningen av träbränsle har minskat till ca 5-7 % av 1990 års
användning.Vedeldning är förknippat med de flesta föroreningstyperna i luften. Även förbränningen av eldningsolja har minskat kraftigt sedan 90-talet.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, SVAVELDIOXID

Halten för svaveldioxid som årsmedelvärde skall även fortsättningsvis inte
överskrida 5 µg/m3 i Burlövs kommun.
DELMÅL 2, KVÄVEDIOXID

Burlövs kommun skall verka för att halterna 60 µg/m3 som timmedelvärde
och 20 µg/m3 som årsmedelvärde för kvävedioxid i huvudsak skall underskridas från och med år 2015. Timmedelvärdet får överskridas högst 175
timmar per år.

NO2 i kommunen
Burlövsvägen,
Åkarp
Bågevägen, Åkarp

Årsmedelvärde
(μg/m3)
15
18

Dalbyvägen, Arlöv

20

MKN

40

MKN (ÖUT)*

32

Miljömål

20

Tabell 2. Kvävedioxidhalterna i kommunen
under mätningarna 2006.
* Övre utvärderingströskeln

Synpunkter från invånare:
” ...Gynna cyklisterna – en framtid med
säkra GC-vägar i Åkarp efterfrågas.
Cykelbana längs t ex Alnarpsvägen är då
ett måste...”
E-post till miljoprogram@burlov.se

Bilinnehav per 1000 invånare
antal

DELMÅL 3, FLYKTIGA ORGANISKA ÄMNEN

Utsläppen av NMVOC* i Burlövs kommun skall kvantifieras och kommunen ska verka för att utsläppen skall vara maximalt 150 ton till 2015.
DELMÅL 4, PARTIKLAR

Burlövs kommun skall verka för att halterna 30 µg/m3 som dygnsmedelvärde och 18 µg/m3 som årsmedelvärde för partiklar (PM10) skall underskridas år 2015. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 35 dygn per år.
Halterna 10 µg/m3 som årsmedelvärde för partiklar (PM2,5) skall underskridas år 2015.

Figur 4. Antal bilar per 1000 invånare i
Burlövs kommun respektive övriga Sverige
(bearbetad data från SCB).

Körsträcka per invånare/år
km

DELMÅL 5, BENS[A]PYREN

Burlövs kommun skall verka för att halten 0,3 nanogram/m3 som årsmedelvärde för bens[a]pyren i huvudsak skall underskridas år 2015.
DELMÅL 6, TRAFIKPÅVERKAN

Trafikens påverkan på luftföroreningar skall minska inom tätorterna, genom
att minska trafiken med motorfordon i kommunen till år 2015.

Figur 5. Körsträcka per invånare i Burlövs
kommun (bearbetad data från SCB).

* Flyktiga organiska föreningar, halogenerade och icke halogenerade, exklusive metan.
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Vid inköp av nya arbetsmaskiner skall de vara av senaste miljöklass.

Luftmätning PM10.

Luftmätning PM2,5.

Luftmätning NO2.

Luftmätning VOC.

Medverkan i Miljösamverkan Skånes projekt om luftburna partiklar.

Informationsmaterial till villaägare om fastbränsleeldning.

Utreda möjligheterna att införa miljözoner samt sänkt hastighet.

Tillsynsprojekt om utsläpp av lösningsmedel som påverkar VOC-halterna.

Information om dubbdäckens påverkan på partikelhalterna.
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www.miljomal.nu

Antal körda mil med bil i genomsnitt per
kommuninvånare och år. I körsträckorna
ingår även de mil som blivit körda utanför
kommunen, länet och i utlandet.

RUS

SCB

Körsträcka med bil

Bilinnehav

Antal bilar per 1000 inv.

Skånes luftvårdsförbund

Diverse luftföroreningar som i framtiden
modelleras fram. Emissionsdatabasen.

Skånes luftvårdsförbund,
Malmö stad

Beräknade halter av
luftföroreningar

http://www.scb.se/templates/Standard____132380.asp

IVL rapporter, portal för luftdata: http://www.ivl.se/vanstermeny/miljodatadatavardskap/

Föroreningshalter i luften
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Miljökvalitetsmål 3
1

Bara naturlig
Begränsad
klimatpåverkan
försurning
"De försurande
"Halten
av växthusgaser
effekterna
i atmosfären
av nedfall och
skallmarkanvändi enlighet
med ska
ning
FN:sunderskrida
ramkonvention
gränsen
för för
klimat¬förändringar
vad mark och vatten
stabiliseras
tål.
Nedfallet
på enavnivå
försurande
som innebär
ämnen
attska
människans
heller intepåveröka
kan på klimatsystemet iinte
korrosionshastigheten
markförlagda
blir farlig. Målet
tekniska
skallmateriuppnåsvattenledningssystem,
al,
på ett sådant sätt ocharkeologiska
i en sådan takt
föremål
att den
ochbiohälllogiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen
ristningar."
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte
Generationsperspektivet
enligt prop.
2004/05:150
äventyras. Sverige har tillsammans
med
andra länder
ettMiljökvalitetsmålet
ansvar för att det
globala
målet
kan
uppnås."
Bara naturlig försurning bör
i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
Generationsperspektivet
enligt prop. 2001/02:55
● Depositionen av försurande ämnen överskrider inte den kriMiljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan innebär att halten,
tiska belastningen för mark och vatten.
räknat som koldioxidekvivalenter av de sex växthusgaserna
● Onaturlig försurning av marken motverkas så att den naturenligt Kyotoprotokollet och IPCC:s definitioner tillsammans ska
givna produktionsförmågan, arkeologiska föremål och den biolostabiliseras på en halt lägre än 550 ppm i atmosfären. Sverige
giska mångfalden bevaras.
ska internationellt verka för att det globala arbetet inriktas mot
● Markanvändningens bidrag till försurning av mark och vatten
detta mål. År 2050 bör utsläppen för Sverige sammantaget vara
motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens förlägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare, för
surningskänslighet.
att därefter minska ytterligare. Målets uppfyllande är till avgörande del beroende av internationellt samarbete och insatser i
alla länder.
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BAKGRUND
PROBLEMEN MED försurning har tidigare varit svåra nationellt sett. Stora
delar av Sverige består av svårvittrad berggrund vilket innebär att marken
inte kan neutralisera det sura nedfallet som transporteras med regnvattnet.
Sydvästra Skånes mark består emellertid av mer lättvittrat material vilket
medfört att vår regionala miljö inte är lika känslig. Försurningen drabbar
bl.a. skogsbruket, sjöar och vattendrag, marker och kulturvärden. I markerna lakas näringsämnen ut och transporteras bort med regnvattnet, markerna
blir näringsfattiga.
Nedfallet har också lett till artfattigare marker. I vattendrag och sjöar förändras faunan när vattnet blir surt. Metaller urlakas och de känsligare arterna
dör. Byggnader och andra kulturvärden tar också skada av ett surt nedfall då
korrosionshastigheten ökar och materialet bryts ner.
DEN STÖRSTA KÄLLAN till svavelutsläppen är numera den internationella
sjöfarten.Till utsläpp av kväveoxider är den största källan vägtrafiken. Under
de senaste decennierna har nedfallet av de försurande ämnena minskat drastiskt i Sverige. Från 1990 till 2004 minskade det försurande svavelnedfallet
med 60 % och kvävenedfallet med 30 % i Sverige. I Skåne var minskningen 75 % respektive 20 % Det minskade nedfallet, tillsammans med åtgärder
som t ex kalkning, har gett resultat. Antalet sjöar och vattendrag som är försurade minskar också varje år.

Läget i Burlöv
TACK VARE gynnsamma markförhållanden är vattendragen i kommunen
förskonade från försurning. I alla de tre större vattendragen, Kalineån,
Alnarpsån och Sege å, är pH stabilt över 7 dvs. neutralt. Inga trender tyder
heller på att pH skulle bli lägre dvs. att det skulle ske en försurning.
I medeltal under de senast 6 åren var pH 7,8 i både Alnarpsån och Kalineån
vilket betyder att vattnet inte är försurat (Figur 6). Enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder (2001) är tillståndet med hänseende på försurning
mycket gott i Alnarpsån och Kalineån under de senaste 6 åren sammantaget.
Prover från Kalineån visar också på att vattendraget har en mycket god buffertkapacitet. Detta innebär att det är mycket motståndskraftigt mot försurningar.

pH i Kalineån och Alnarpsån

Datum
Figur 6. pH-värden i Alnarpsån och Kalineån.
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ÄVEN SEGE Å har haft ett högt pH runt 7,8 under de senaste åren. I avrin-

ningsområdet varierar pH i tillrinningsvattnet. Tack vare den mycket goda
buffertkapaciteten i ån förblir pH stabilt och högt.
I kommunen finns inget skogsbruk. Skogsbruk tar både skada av en försurning och kan vara en försurande källa i sig.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, YTVATTEN

Inga ytvattenförekomster i kommunen skall anses försurade enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

ÅTGÄRDER
EFTERSOM PH i dagsläget är högt och stabilt och det inte finns några hot

mot en fortsatt oförsurad vattenmiljö har inga specifika åtgärder tagits fram
för målet. Åtgärder som minskar utsläppen av kväveoxider och svaveldioxid,
som bidrar till försurningsproblem, finns under Frisk luft.

INDIKATORER
Bara naturlig
Källa
försurning

Vad mäts?

Var hittas
siffrorna?

SBF omr.
pH och alkaliMiljö,
nitets mätningSegeåns vatar i vattendratendragsförgen
bund

pH och
alkalininitet
(mekv./l)

http://www.alcontrol.se/ - (@mis,
inloggning krävs),
www.segea.se

Kommentar
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Miljökvalitetsmål 4

Giftfri miljö
"Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota
människors hälsa eller den biologiska mångfalden"
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö bör i ett generationsperspektiv
enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
● Halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är
nära bakgrundsnivåerna.
● Halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och
deras påverkan på ekosystemen försumbar.
● All fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag är tjänlig som
människoföda med avseende på innehållet av naturfrämmande
ämnen.
● Den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och
inomhusmiljö för särskilt farliga ämnen är nära noll och för
övriga kemiska ämnen inte skadliga för människor.
● Förorenade områden är undersökta och vid behov åtgärdade.
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BAKGRUND
ÖVERALLT I DAGENS samhälle används kemikalier. Beroende på deras egen-

Rostigt bortglömt fat – kan resterna av innehållet vara ett hot mot naturen?

skaper och halt påverkar de miljön på olika sätt. Det senaste århundradet har
användningen av kemikalier ökat radikalt. Tyvärr har inte kunskapen om
ämnena ökat i samma takt, vilket medför att ett stort antal ämnen finns i
naturen och orsakar skador. Även källorna till utsläppen har i viss mån förändrats från industrier till användare, som exempel kan nämnas kläder som
impregnerats med antibakteriella medel, rengöringsmedel där antibakteriella medel tillsats som till slut hamnar i våra vattendrag eller reningsverkets
slam.
Genom åren har flera ämnens användning förbjudits, ofta efter att man sett
negativa effekter i miljön. Ett av problemen är emellertid att många av miljögifterna sprider sig lätt och är långlivade, det vill säga att det tar lång tid
för dem att brytas ned. Därför ser man fortfarande miljögifter som DDT och
PCB i organismer trots att dessa ämnen och deras användning i Sverige förbjöds för länge sedan.
FÖR ATT FÖRBÄTTRA kunskaperna om vilka kemikalier som används i samhället och i produktionen har EU:s nya kemikalielagstiftning (REACH) trätt
i kraft. Hittills har mer än 12 000 kemiska ämnen som ingår i kemiska produkter registrerats i Kemikalieinspektionens produktregister. Kunskapsläget
har förbättrats men ännu finns ämnen i produkter som inte är registrerade
och där kunskapen är dålig. Man vet heller inte hur många okända ämnen
som kommer in i Sverige via importerade varor. I industriella processer bildas också ämnen oavsiktligt och vars konsekvenser inte är fullt utredda.
En viktig del i att förhindra potentiellt miljöfarliga ämnen från att komma
ut i naturen är att tillämpa försiktighetsprincipen i produktionsledet så väl
som i användarledet. För att inte ett miljöfarligt ämne ska komma ut i naturen har vi alla ett ansvar. Kan ämnet rimligen bytas ut bör det göras. Även i
användarledet kan oftast ett miljövänligare alternativ väljas t ex genom att
välja miljömärkta eller ekologiskt odlade produkter.
MILJÖGIFTERNA SYNS också i befolkningen.Till exempel har man sett förhöjda halter kadmium i njurarna hos några procent av befolkningen och
PCB och bromerade flamskyddsmedel förekommer i bröstmjölk. En miljon
svenskar har besvär som hänger samman med kemiska ämnen i inomhusmiljön. På vissa platser, t ex där industrier och bensinstationer har legat, är
det särskilt stora mängder föroreningar i marken. Länsstyrelserna beräknar
att det finns ca 50 000 sådana förorenade områden i landet.

LÄGET I BURLÖV
Kemiska bekämpningsmedel
BURLÖVS KOMMUN använder
Förbrukad
År
Medel
kemiska
bekämpningsmedel
mängd (liter)
genom sina entreprenörer som
2006 59
Roundup bio
anlitas för att utföra ogräsbe2007
53
Roundup bio
kämpning (Tabell 3). I kommu2008 67,5
Roundup bio
nens vattendrag (se: Levande
sjöar och vattendrag) har man Tabell 3 Användningen av ogräsbekämphittat glyfosat, vilket är ett icke ningsmedel av entreprenörerna till kommunaturligt förekommande ämne nens verksamheter.
som har sitt ursprung i kända
ogräsbekämpningsmedel. I dagsläget finns ingen bekämpningsmedelspolicy
för kommunens verksamheter, men en policy är under framtagande.
I KOMMUNEN är andelen ekologiskt odlad mark med miljöstöd mycket liten
i jämförelse med övriga Sverige och Skåne. Enligt statistik från SKL (jord-

Kemikaliehantering
I KOMMUNEN ligger ca 110 företag som kommunen har tillsyn över enligt
miljöbalken. En del av dessa är stora industrier med kemikaliehantering.
Generellt sett bedöms kemikaliehanteringen som god på de flesta företagen.
I kommunen var 2005 dock endast åtta företag certifierade av ett ackrediterat organ enligt ett miljöledningssystem. Med fler företag som arbetar efter
ett miljöledningssystem torde miljömedvetenheten öka och kemikaliehanteringen förbättras.

2007
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2003
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2001

2000

1999

1998

bruksverket) 2007 fanns ingen ekologisk odling med miljöstöd (Figur 7).
Siffrorna är dock osäkra då kommunen har en liten yta och få jordbrukare
vilket försvårar datautlämnandet.
ENLIGT DE SENASTE siffrorna (2008) på hur stor del av Burlövs kommuns
inköp av livsmedel som är ekologisk visar att kommunen (skolor och äldreomsorg) inte köper ekologisk mat överhuvudtaget. Under 2008 kommer
dock andelen att öka i och med att olika projekt inom skolan sjösätts.

1996

31

Figur 7. Andel ekologiskt odlad mark i Burlöv
(Sveriges kommuner och landsting).

Synpunkter från invånare:
”Lite synpunkter på vår lilla (ännu så
länge härliga) kommun. Varför kan inte
Burlöv bli en ekologisk grön kommun
som t ex Växjö? Varför måste luften förstöras mer än den redan görs...”
E-post till miljoprogram@burlov.se

Förorenade områden
I MARKEN där gamla industrier legat finns ofta föroreningar av olika slag. I

den översta riskklassen (riskklass 1) dvs. där markföroreningarna utgör en
mycket stor risk finns i dagsläget inga objekt. Det finns dock tio objekt som
utgör stor till måttlig risk. Länsstyrelsen har i dagsläget 50 identifierade
objekt där marken kan vara förorenad men där kunskapsunderlaget är för
dåligt för att kunna göra en bedömning (Tabell 4). Allteftersom kommunen
exploateras och nya verksamheter etableras saneras de förorenade markerna
där den nya bebyggelsen ska uppföras.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

Burlövs kommun skall sträva efter att den, av kommunen (inkl. anlitade
entreprenörer), förbrukade mängden kemiska bekämpningsmedel för ogräsbekämpning skall minska och vara lika med noll år 2015.
DELMÅL 2, EKOLOGISKA PRODUKTER

Minst 25 % av alla livsmedel som köps in till kommunens verksamheter,
skola och omsorg, ska utgöras av ekologiska livsmedel år 2015.
DELMÅL 3A, FÖRORENAD MARK

Fram till år 2015 ska minst 50 % av de potentiellt förorenade områdena, där
underlaget är för dåligt för att göra en bedömning vara undersökta och riskklassade.
DELMÅL 3B, FÖRORENAD MARK

I kommunen skall det inte finnas förorenade områden (där ingen verksamhet pågår) av klass 1 och 2 till år 2015.

Riskklass

1

2

3

4

Identifierade

Antal
objekt

0

4

6

3

50

Tabell 4. Länsstyrelsens identifierade och klassad objekt av förorenad mark. Klass 1 är den
mest förorenade klassen (Länsstyrelsen i
Skåne).

BUN, SN

MBN

BUN

MBN

Ställa krav på kemiska bekämpningsmedelshantering vid utarrendering av jordbruksmark.

Framtagande av tydliga riktlinjer för miljöanpassad upphandling samt tillämpning.

Ekologiska livsmedel inom kommunala verksamheter.

Analyser av metaller och organiska föroreningar i sediment och/eller vattnet i Alnarpsån och
Kalineån.

Sanering av förorenade områden.

Bekämpningsmedelspolicy.

Miljö- och hälsoanpassad kostpolicy (riktlinjer) för skola och omsorg.

Projekt ekologisk marknadscentrum på skolor.

Projekt om särskilt farliga ämnen, genom screening, materialflödesanalyser och tillsynsinsatser.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BUN

MBN

MBN, TN

Fortlöpande

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

fortlöpande 20092016

2009

Arbetstimmar

Utbyte av de värsta kemikalierna

Minskad användning av kemiska
bekämpningsmedel och minskad
övergödning

Bättre hälsa och minskad användning
av kemiska bekämpningsmedel

Minskad användning av kemiska
bekämpningsmedel

Minskade skadliga föroreningar i miljön och minskade risker med tanke på
kommande klimatförändringar
Verksamhetsutövare

2009

Fortlöpande

Kontroll och referensmaterial i yttranden

fortlöpande 20092015

40 000 (vatten)

Mer inköp av produkter som producerats på ett mer miljöriktigt sätt

~25 % dyrare. Dock
robinhood-princip,
kan komma långt
med endast utbildning.

2014

Mindre inköp av produkter skadliga
med kemikalier och negativ miljöpåverkan

Arbetstimmar

2012

Minskad användning av kemiska
bekämpningsmedel

Minskad användning av kemiska
bekämpningsmedel

KS, alla
nämnder

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Vinster

Fortlöpande

2009

Genomförandetid Ca kostnad (kr)

TN

MBN

Informationsåtgärder om bekämpningsmedel.

1

Nämnd

Åtgärd

Nr.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER MOT EN GIFTFRI MILJÖ
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MBN

Alla

MBN, TN

MBN

MBN, TN

MBN

MBN

Information om produktval, återvinning och farligt avfall.

Vid offentlig upphandling och inköp skall utfasningsämnen uteslutas.

Policy för ett miljöanpassat byggande när ny bebyggelse planeras tas fram.

Kontrollprogram för ev. bekämpningsmedelsrester i grundvatten upprättas och genomförs.

Information om bekämpningsmedel och känsliga miljöer.

Information om bekämpningsmedel (klass 3) och aktiv insamling av förbjudna preparat i
kommunala verksamheter.

Stickprovskontroll av användningen av bekämpningsmedel.

Inventera och riskklassa förorenade områden i syfte att skapa underlag för prioritering av
områden.

Delta i nätverk för offentlig upphandling av inköp av ekologiska livsmedel.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

BUN

MBN

MBN

Tillsyn av PCB-sanering.

12

TN

Inventering av kvicksilver i fastigheter intensifieras.

11

2013

Fortlöpande

Fortlöpande

2010

2010

Fortlöpande

2010

2010

2010

Fortlöpande

2010

Mer inköp av produkter som producerats på ett mer miljöriktigt sätt

Minskade skadliga föroreningar i miljön och minskade risker med tanke på
kommande klimatförändringar

Verksamhetsutövare
och arbetstimmar +
ev. konsult

Arbetstimmar

Mindre gifter från brukare till miljö

Mindre gifter från brukare till miljö

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Mindre gifter från brukare till miljö

Mindre bekämpningsmedel i grundvattnet

Arbetstimmar + ev.
genom vattenråd

Arbetstimmar

Mindre gifter från brukare till miljö

Mindre gifter från brukare till miljö

Ökat kretsloppsarbete och mindre gifter i miljön

Mindre PCB som kommer ut i miljö

Utbyte av kvicksilverhaltiga produkter

Arbetstimmar

-

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar
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http://www.skl.se/artikel.asp?A=1285&C=619

LST

SBF omr. Miljö

Tungmetaller och bekämpningsmedel

Procent av det totala livsmedelinköpet
som är ekologiskt. Baserat på pris
Antal förorenade områden uppdelade
på riskklass
Mängd bekämpningsmedel använd av
Burlövs kommuns entreprenörer för
ogräsbekämpning

SBF omr. Miljö

SKL, Ekocentrum,
Burlövs kommun

Lst, Burlövs kommun

SBF omr. Miljö

Halter i vattendrag (sediment
och vatten)

Inköp av ekologiska varor

Antal förorenade områden

Förbrukad mängd bekämpningsmedel Burlövs kommun

Provtagning

www.certifiering.nu

Babacus AB

Antal företag som är miljöcertifierade
enligt
iso 14001

Antal företag som är
miljöcertifierade

Var hittas siffrorna?

Vad mäts?

Källa

Giftfri miljö

INDIKATORER

Inget
startvärde

Kommentar
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Miljökvalitetsmål 5

Skyddande
ozonskikt
"Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger
skydd mot skadlig UV-strålning."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
● Sverige verkar för att halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i stratosfären inte överstiger naturliga nivåer.
● Inom loppet av en generation skall användningen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige vara avvecklad.
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BAKGRUND
OZONSKIKTET fungerar som jordens solglasögon och filtrerar bort stora

Solen sänder ut skadligt UV-ljus som till stora
delar filtreras bort av ozonskiktet.

delar av det skadliga UV-ljuset som sänds ut från solen. Utan ozonskiktet
hade människor, djur och växter inte kunnat leva på jorden. Om ozonskiktet minskar ökar risken för hudcancer och gråstarr hos människor. Även
olika material påverkas negativt av UV-ljus. Under åtti- och början av nittiotalet var uttunningen av ozonskiktet en av de dominerande miljöfrågorna.
Anledningen till att ozonskitet tunnades ut var till stora delar att människan
använde klorerade lösningsmedel (freoner), som klorflourkarboner (CFC)
och klorflourkolväten (HCFC) i olika processer. Freonerna fanns och finns
främst i kylskåp (både i isolering och som köldmedium), luftkonditioneringsanläggningar och skumplast. När ämnena kommer ut i atmosfären verkar de ozonnedbrytande. En kloratom från en freon kan bidra till att 10 000
- 100 000 ozonmolekyler förstörs. Freonerna kan dessutom överleva flera
decennier i atmosfären. Tack vare åtgärder i Sverige och andra länder har
utsläppen av freoner minskat. Ozonskiktet återhämtar sig kontinuerligt då
nya ozonmolekyler bildas som en naturlig process i atmosfären.
ÖVER ANTARKTIS är uttunningen ca 50 % under september – oktober (vårmånaderna på södra halvklotet). På våra breddgrader har uttunning av ozonskiktet på upp till 5–10 % observerats under de senaste 20 åren.

LÄGET I BURLÖV
På nationellt plan har avvecklingen av freonerna varit lyckosam. Sedan början av 2000-talet finns i Burlöv inga anmälningspliktiga anläggningar där
man fyllt på CFC- eller HCFC-gaser. Miljö- och byggnämnden redovisar
årligen antalet anmälningspliktiga anläggningar, som använder köldmedier,
till Naturvårdsverket (Figur 8). De skadliga freonerna har till stora delar
ersatts med HFC, som inte förtunnar ozonskiktet. Problemet med HFC är
att det är en mycket stark växthusgas och bidrar till klimatförändringar. HFC
är 1 300 gånger starkare än CO2.

Köldmediaanvändning
Mängd (kg)

Figur 8. Användningen av köldmedier i Burlövs kommun.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, OZON NEDBRYTANDE ÄMNEN

Till år 2015 ska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen ha upphört och den
lagrade mängden HCFC tagits hand om.

Källa

MBN

MBN

MBN

Skyddande ozonskikt

Antal anläggningar med innehåll av
CFC, HCFC, HFC

Sammanlagd installerad mängd (kg)
CFC, HCFC, HFC

Sammanlagd påfylld mängd vid läckage (kg) CFC, HCFC, HFC

Antal anläggningar med en sammanlagd
mängd köldmedel över 10 kg

Vad mäts?

Fortlöpande

Årlig rapportering

Årlig rapportering

Årlig rapportering

Arbetstimmar

Ca kostnad (kr)

Mindre utsläpp av
ozonnedbrytande
ämnen

Vinster

Ny lagstiftning kommer att medföra att siffrorna kommer att
sjunka kraftigt år 2008 då fler anläggningar undantas rapporteringsplikt

Ny lagstiftning kommer att medföra att siffrorna kommer att
sjunka kraftigt år 2008 då fler anläggningar undantas rapporteringsplikt

Ny lagstiftning kommer att medföra att siffrorna kommer att
sjunka kraftigt år 2008 då fler anläggningar undantas rapporteringsplikt

Kommentar

Genomförandetid

Var hittas siffrorna?

MBN

Information om hur förbrukade kylskåp och annan utrustning med ozonnedbrytande
ämnen skall hanteras.

1

INDIKATORER

Nämnd

Åtgärd

Nr.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER MOT ETT SKYDDANDE OZONSKIKT
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Miljökvalitetsmål 6

Säker
strålmiljö
"Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall
skyddas mot skadliga effekter av strålning i den yttre
miljön."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
● Stråldoser begränsas så långt det är rimligt möjligt.
● Den högsta sammanlagda årliga effektiva stråldosen som individer ur allmänheten får utsättas för från verksamheter med
strålning överstiger inte 1 millisievert (mSv) per person under
ett år.
● Allvarliga tillbud och haverier i kärntekniska anläggningar
förebyggs. Spridning av radioaktiva ämnen till omgivningen förhindras eller begränsas om ett haveri skulle inträffa.
● Effekterna av UV-strålning begränsas så långt möjligt.
● Riskerna med elektromagnetiska fält kartläggs så långt som
möjligt och nödvändiga åtgärder vidtas i takt med att eventuella
risker identifieras.
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BAKGRUND
ALL STRÅLNING är inte av ondo. Strålning från rymden och marken har all-

tid funnits i på jorden. Under århundradenas lopp har vi lärt oss att utnyttja olika former av strålning.Vi använder till exempel strålning från radioaktiva ämnen till elproduktion på kärnkraftverk och röntgenstrålning inom
sjukvården. Radioaktiva ämnen finns också i produkter som t ex brandvarnare.
Strålkällorna har dock en baksida. Strålning i höga koncentrationer kan vara
mycket farliga och även mycket små mängder av ett radioaktivt ämne kan
vara farligt. Många ämnen strålar också i skadliga koncentrationer lång tid
efter det att vi slutat använda dem. Med olika tekniska lösningar har människan försökt minska riskerna med strålkällorna och kärnkraftverken. För
slutförvaringen av uttjänt kärnbränsle finns det i dag ingen slutgiltig lösning.
EN KÄLLA till strålning som vi kommer i kontakt med dagligen är solens
UV-strålning. Hur mycket UV-strålning vi utsätts för bestäms till största
delen av vårt levnadssätt. Solning och solariesolning bedöms stå för flertalet
hudcancerfall. Även inom industrin används UV-ljus i olika processer som
kan vara farligt om man inte skyddar sig.
I dagsläget finns det en generell oro för elektromagnetiska fält och då främst
de magnetiska fälten eftersom de är svåravskärmade. Det finns i nuläget inga
generella gräns- eller riktvärden för elektriska eller magnetiska fält då de
forskningsresultat som presenterats hittills inte ger tillräckligt underlag att
motivera denna typ av åtgärd. Epidemiologiska undersökningar under början av 1990-talet visade på en förhöjd frekvens leukemi hos barn som vistades under kraftledningar.
RADONPROBLEMATIKEN finns under miljömålet God bebyggd miljö.

LÄGET I BURLÖV
Närheten till det numera nedlagda kärnkraftverket Barsebäck medför att det
finns en ökad beredskap för kärnkraftsolyckor i kommunen. Burlöv ingår
inte i den inre beredskapszonen, men mätningar av bakgrundsstrålningen
sker kontinuerligt i kommunen på tre platser, i Arlöv (Svenshög och brandstationen) och Åkarp (Hvilans folkhögskola) (Figur 9). Den lägsta bakgrundshalten man kan nå är 0,06 µSv/h, vilket är det lägsta värdet för den
kosmiska strålningen. Generellt har utsläppen från kärnkraftverk minskat
under åren. Stora förbättringar har skett på bl. a. Ignalina i och med Litauens
inträdande i EU.

okt 06

okt 04

okt 02

okt 00

okt 98

okt 96

okt 94

okt 92

okt 90

Dosrat (μSv/h)

Figur 9. Resultat från mätningar av bakgrundsstrålning i Burlövs kommun.
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UNDER SOMMARMÅNADERNA kommer ofta larmrapporter när det är
olämpligt att sola. I Burlövs kommun är det generellt svårt att uttala sig om
de nya fallen hudcancer blir fler eller färre. I Sverige ökar antalet hudcancerfall stadigt (Figur 10). År 2000 (3-årsmedelvärde) var antalet fall av
malingt melanom per 10 000 inv. för män 2,28 respektive 3,16 för kvinnor
i Burlöv. I Burlövs kommun har Miljö- och byggnämnden tillsynsansvar
över solarier sedan en lång tid tillbaka. Det som kontrolleras är emellertid
främst hygienen och inte hur mycket människor solar. Nationellt har informationskampanjer genomförts vilket inte tycks ha lett till de beteendeförändringar som krävs för att människor ska sola ”smartare”.

2001

1998

1995

1992

1989

1986

1983

1980

Fall av hudcancer formen
malignt melanom per 10.000 inv.

Malignt melanom

Figur 10. Antal fall av hudcancer per 10 000 invånare i Burlövs kommun (bearbetad
data från Socialstyrelsen).

NÅGON STÖRRE kartläggning av elektromagnetiska fält i kommunen är inte
genomförd. Potentiella källor till elektromagnetiska fält är kraftledningarna,
järnvägen, transformatorstationerna samt fasta installationer i byggnader och
elektriska apparater.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, HUDCANCER

Burlövs kommun ska verka för att antalet fall av hudcancer orsakade av ultraviolettstrålning år 2015 inte ska vara fler än år 2000.
DELMÅL 2, ELEKTROMAGNETISKA FÄLT

Vid nyetablering skall försiktighetsprincipen gälla och skyddsavstånd hållas
mot källor till stora elektromagnetiska fält.

Verka för att kraftledningar förläggs i marken.

Policy för obemannade solarier.

Försiktighetsprincipen tillämpas vid anläggning och planering av skolor, bostäder och daghem som ligger
nära el-anläggningar och kraftledningar som ger förhöjda magnetfält.

4

5

6

Källa

SOC

MBN

Säker strålmiljö

Antal nya fall av
hudcancer

Bakgrundsstrålning

fortlöpande

KS,
MBN

Inga siffror sedan 2002

MBN

Antal nya fall av malignt melanom

Kommunens egna mätningar av bakgrundsstrålning var 7:e månad,
Dosrat (mikroSv/h).

Minskad exponering
av magnetfält

Minskade risker för
strålskador

Minskar B-fältsstrålning vid ledningar

Ökad kunskapsspridning om hälsofarorna
med solning

Ökad kunskapsspridning om hälsofarorna
med solning

Ökad kunskapsspridning om hälsofarorna
med solariesolning

Kommentar

-

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Vinster

Var hittas siffrorna?

fortlöpande

2010

2010-2015

fortlöpande

MBN

MBN

fortlöpande

Ca kostnad (kr)

SOC statistikdatabaser, hur mår Sverige,
http://www.socialstyrelsen.se/Statistik/statistikdatabas/index.htm

Vad mäts?

MBN

Aktuellt UV-index på kommunens hemsida.

3

INDIKATORER

MBN

Information om solning under "solsäsongen".

2

MBN

Riktad information till solarieverksamheter om faror med solning.

1

Nämnd Genomförandetid

Åtgärd

Nr.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER MOT ETT SKYDDANDE OZONSKIKT
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Miljökvalitetsmål 7

Ingen
övergödning
"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska
inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa,
förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. ."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet Ingen övergödning bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
● Belastningen av näringsämnen får inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa eller försämra förutsättningarna för
biologisk mångfald.
● Nedfallet av luftburna kväveföreningar överskrider inte den
kritiska belastningen för övergödning av mark och vatten någonstans i Sverige.
● Grundvatten bidrar inte till ökad övergödning av ytvatten.
● Sjöar och vattendrag uppfyller när det gäller närsaltshalter
kraven God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för vatten. För sjöar i odlingslandskapet innebär det att halten av totalfosfor inte bör överskrida 25 mikrogram per liter.
● Näringsförhållandena i kust och hav motsvarar i stort det tillstånd som rådde på 1940-talet och tillförsel av näringsämnen till
havet orsakar inte någon övergödning.
● Svenska kustvatten uppfyller när det gäller närsaltshalter kraven på God ekologisk status enligt definitionen i EG:s ramdirektiv för vatten.
● Skogsmark har ett näringstillstånd som bidrar till att bevara
den naturliga artsammansättningen.
● Jordbruksmark har ett näringstillstånd som bidrar till att
bevara den naturliga artsammansättningen.
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BAKGRUND
ÖVERGÖDNINGEN i våra sjöar, vattendrag och hav beror i första hand på

utsläpp av kväve och fosfor. Alla växter behöver dessa ämnen för att kunna
växa, men när för mycket kväve och fosfor kommer ut i vattnet blir tillväxten för stor. Då kan vattenmiljöerna växa igen av snabbväxande alger och
stora algblomningar kan uppstå. Algblomningen i sig kan vara giftig eftersom en del alger producerar gifter. När algerna dör skapas nya problem
eftersom det går åt syre när de ska brytas ner. I värsta fall tar syret slut och
bottenlevande djur och växter dör.
Om en vattenmiljö blir kraftigt övergödd försvinner de mest känsliga arterna, fiskfaunan förändras och badvatten förstörs.
DE STÖRSTA KÄLLORNA till de övergödande utsläppen till vattendragen är
jordbruket och enskilda avlopp. Även långväga transporter av kväve via luft,
regn och snö bidrar till övergödningen. Utdikningen av landskapet som
skett de senaste hundra åren är också en betydande orsak till övergödningen. Våtmarker och åkermarker har dikats ut, dränerats och åarna rätats ut.
Detta har lett till att vattnets naturliga rening av fosfor och kväve satts ur
spel, något som man på sina håll försöker återställa genom att anlägga nya
våtmarker. Även om åtgärder genomförts i kommunen är samtliga vattendrag kraftigt övergödda.

Jordbruket är en av de största källorna till övergödande utsläpp till vattendrag.

LÄGET I BURLÖV
Sege å
FRÅN SEGE ÅNS avrinningsområde transporteras fortfarande mycket stora
mängder kväve och fosfor till vattnet och vidare ut i havet (Tabell 5). Då
större delen av Sege ås avrinningsområde ligger i andra kommuner är möjligheten att påverka begränsad. Bidraget av kväve och fosfor från kommunen måste dock begränsas. Enligt Länsstyrelsens bedömning är den fysiskalisk kemikaliska statusen med avseende på näringsämnen otillfredsställande.
För att lösa problemen i Sege å deltar kommunen i Segeåns vattendragsförbund, som är en sammanslutning mellan kommuner, industrier och dikningsföretag. Förbundet bedriver regelbunden miljöövervakning och samordnar åtgärder för att minska belastningen från kväve och fosfor. Exempel
på sådana åtgärder i Burlöv är de dammar som anlagts vid natur- och kulturstråket och den nya våtmarken vid Sege.

Sege å

Fakta
Arealspecifik förlust är den mängd
näringsämnen som transporteras från ett
område (ex jordbrukslandskap inom
avrinningsområdet) med nederbörden till
ett vattendrag.

Arealspecifik förlust (kg/ha)
Årsmedelvärde
Tot-kväve
Tot-fosfor

3-årsmedelvärde
Tot-kväve
Tot-fosfor

Bedömningsgrunder
Klasser

Tot-kväve

Tot-Fosor

2006

16

0,27

13,7

0,26

1

<1

0,04

2005

7,8

0,18

10,4

0,22

2

1-2

0,04 - 0,08

2004

17,3

0,34

13,6

0,28

3

2-4

0,08 - 0,16

2003

6,1

0,14

10,9

0,21

4

4 - 16

0,16 - 0,32

2002

17,5

0,36

-

-

5

> 16

> 0,32

2001

9,2

0,13

-

-

Tabell 5. Den arealspecifika förlusten i Sege å (bearbetad data från Segeåns vattendragsförbund). Arealspecifik av näringsämnen är ett
mått på övergödning.

Kalineån
I OKTOBER 2007 utfördes bottenfaunaundersökningar i Kalineån.

Resultaten visade på en tydlig dominans av näringståliga arter. Utefter
naturvårdsverkets bedömningsgrunder för danskt faunaindex (ett övergödningsindex) visar resultaten att Kalineån har ett lågt till mycket lågt index
(klass 4 - 5) och att avvikelsen är tydlig till mycket stor (klass 3 - 5).
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Konsulterna som genomförde undersökningen menar att vattenkvaliteten i
Kalineån till stora delar bestäms av förhållandena i Sege å. För att minska
transporterna av näringsämnen till/från Kalineån bör åtgärderna i första
hand koncentreras till Sege å.

Alnarpsån
ÄVEN I ALNARPSÅN är den arealspecifika förlusten av kväve och fosfor
mycket hög (Tabell 6). Undersökningar av bottenfaunan genomfördes
under hösten 2007. Resultatet visar på att bottenfaunan är tydligt påverkad
av näringsämnen. Under 2008 togs en djupare analys av läget samt en redovisning av möjliga åtgärder för att förbättra läget fram. I Alnarpsån identifierades den stora tillförseln av näringsämnen till ån som det största problemet
för vattendraget. Resultaten visar på större påverkan ju längre nedströms
man kommer.
Under en längre tid har mätningar av fosfor och kväve genomförts. Genom
beräkningar utifrån mätvärden och interpoleringar visar resultaten på att
övergödningen av vattendragen är stor. I beräkningarna är dock osäkerhetsfaktorn relativt stor på grund av få mätningar under de senare åren.

Alnarpsån

Arealspecifik förlust (kg/ha)
Årsmedelvärde
Tot-kväve
Tot-fosfor

3-årsmedelvärde
Tot-kväve
Tot-fosfor

2006

23,2

0,33

18,6

0,27

2005

11,8

0,16

13,6

0,21

2004

20,7

0,30

15,4

0,28

2003

8,3

0,15

12,6

0,24

2002

17,3

0,37

15,4

0,29

2001

12,3

0,20

18,5

0,30

2000

16,6

0,29

21,5

0,43

1999

26,5

0,42

19,3

0,40

1998

21,5

0,59

1997

9,8

0,20

Tabell 6. Arealspecifik förlust av näringsämnen i Alnarpsån.

KONSULTERNA (Medins biologiska) som genomförde 2007 års undersök-

ningar menar att transporten av näringsämnen kan bidra till övergödningsproblem, framförallt lokalt i Lommabukten men också i hela Öresundsområdet.
De anser också att åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten kan inriktas
både på att minska tillförseln av näringsämnen och på att öka åns självrenande förmåga.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, MÅL FÖR SEGE Å

Till år 2015 ska den fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorn för näringsämnen i
Sege å inte försämras och senast år 2027 skall den bedömas som god enligt
EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
DELMÅL 2, MÅL FÖR ALNARPSÅN

Burlövs kommun ska verka för att den arealspecifika förlusten av total-fosfor och kväve i Alnarpsån förbättras med minst en klass jämfört med 2006
års klass till år 2015, enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

TN

MBN

MBN

Inkoppling av enskilda avlopp till kommunalt avlopp.

Information till dikningsföretag och andra utförare av rensning om metoder för miljöanpassad rensning och värdet av skyddszoner.

Kartläggning av otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda avlopp, och krav ställs
på bästa möjliga teknik eller enligt NV riktlinjer.

3

4

5

Arealspecifik förlust av N och P i
Sege å
Arealspecifik förlust av N och P i
Alnarpsån
Officiell bedömning av status för
näringsämnen i vattendrag

Ingen övergödning

vattenmyndigheten

MBN

Segeåns vattendragsförbund

2010

2010

Fortlöpande

Fortlöpande

Fortlöpande

Värde enligt bedömningsgrunder

http://www.viss.lst.se/

Fortlöpande kontroller

www.segea.se

Var hittas siffrorna?

Arbetstimmar

Arbetstimmar

-

Arbetstimmar

-

Finns endast för Sege å i dagsläget

Ofta osäkra och beräknade värden

Få mätningar

Kommentar

Minskade utsläpp av näringsämnen till vattendragen

Minskad erosion och transport av fosfor och kväve

Minskad näringsämnestransport.

Minskad transport av näringsämnen (ca 50-90 % av
ytavrinning) och kemiska bekämpningsmedel i vattendragen

Minskad näringsämnestransport och ökad självrening

Genomförandetid Ca kostnad (kr) Vinster

Arealspecifik förlust av N och P i kg
tot-X/ha *år
Arealspecifik förlust av N och P i kg
tot-X/ha *år

Vad mäts?

MBN, TN

Engagera lantbrukarna, miljökrav som skyddszoner etc. i arrendekontrakt.

2

Källa

MBN, TN

Utföra åtgärder utefter framtaget åtgärdsprogram för Kalineån och Alnarpsån.

1

INDIKATORER

Nämnd

Nr. Åtgärd

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL INGEN ÖVERGÖDNING
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Miljökvalitetsmål 8

Levande sjöar
och vattendrag
"Sjöar och vattendrag skall vara ekologiskt hållbara och
deras variationsrika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig
produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande
funktion skall bevaras, samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
● Belastningen av näringsämnen och föroreningar får inte minska förutsättningarna för biologisk mångfald.
● Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som
kan hota biologisk mångfald introduceras inte.
● Sjöars, stränders och vattendrags stora värden för natur- och
kulturupplevelser samt bad och friluftsliv värnas och utvecklas
hänsynsfullt och långsiktigt.
● Fiskar och andra arter som lever i eller är direkt beroende
av sjöar och vattendrag kan fortleva i livskraftiga bestånd.
● Anläggningar med stort kulturhistoriskt värde som använder
vattnet som resurs kan fortsätta att brukas.
● I dagens oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag är naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna och i
vattendrag som påverkas av reglering är vattenflöden så långt
möjligt anpassade med hänsyn till biologisk mångfald.
● Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för
hotade, sällsynta eller hänsynskrävande arter samt för naturligt
förekommande biotoper med bevarandevärden.
● Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom
sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga
populationer säkras.
● Sjöar och vattendrag har God ytvattenstatus med avseende
på artsammansättning och kemiska och fysikaliska förhållanden
enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
● Utsättning av genmodifierad fisk äger inte rum.
● Biologisk mångfald återskapas och bevaras i sjöar och vattendrag.
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BAKGRUND
ATT SKYDDA våra sjöar och vattendrag i Sverige är en mycket viktig uppgift. Dels är vi människor beroende av vatten för vår överlevnad och dels är
vattnet mycket viktigt för djur och växter. Vi människor utnyttjar vattnet
varje dag till dricksvatten, tvätt, fiske, vattenkraft och så vidare.Vattnet i våra
sjöar och vattendrag fyller också andra viktiga funktioner i vårt samhälle
som till exempel möjlighet till rekreation genom bad, fritidsfiske, vackra miljöer med mera.
Sjöar och vattendrag hyser också stora biologiska värden och mångfald som
måste skyddas. De stora hoten som finns mot sjöar och vattendragen är
framförallt övergödning och utsläpp av föroreningar. Livet i sjöar och vattendrag hotas också av att nya arter introduceras. Ett exempel, som fått dramatiska effekter på den naturliga faunan är introduktionen av signalkräftan.
Detta hat lett till att den naturligt förekommande flodkräftan har fått stå tillbaka.
I OCH MED att EG:s ramdirektiv för vatten trädde i kraft bildades
Vattenmyndigheten i Sverige. Vattenmyndigheten är uppdelad i fem olika
distrikt där Burlövs kommun ingår i Södra Östersjöns vattendistrikt. I Södra
Östersjöns vattendistrikt är Länsstyrelsen i Kalmar ansvarig myndighet och
ansvarar för kvaliteten i vattenmiljöerna. Vattenförvaltningen omfattar i
princip alla förekomster av ytvatten och grundvatten inom Sverige, oavsett
storlek eller andra egenskaper.

Läget i Burlöv
BURLÖV SAKNAR sjöar men vi har tre vattendrag, Sege å, Alnarpsån och
Kalineån. Åarna karaktäriseras som övergödda och transporten av näringsämnen till havet är mycket stor. Sege å avvattnar stora arealer i kommunen
och i andra kommuner. Totalt är avrinningsområdet 333 km2. Den största
delen av avrinningsområdet präglas av jordbruksmark (60 %) vilket också
sätter sin prägel på ån genom höga halter av näringsämnen. Den ekologiska
statusen på Sege å är i dagsläget ”otillfredsställande” enligt länsstyrelsens
bedömning (Tabell 7). Enligt Segeåns vattendragsförbund, i vilket Burlövs
kommun sitter som medlem, beräknas jordbruket stå för 90 % av den totala belastningen av kväve. I anslutning till Sege å löper Kalineån genom
Arlövs tätort och vidare ut i Öresund. Kalineån tar visserligen emot dagvatten ifrån Arlöv, det mesta av vattnet kommer dock ifrån Sege å och näringsämneshalten i vattnet bestäms därigenom till stora delar av halten i vattnet
från Sege å. Kalineåns vatten påverkas emellertid kraftigt av mänsklig aktivitet på dess väg till havet. Stora delar av vattnet används som kylvatten i
industriellt bruk och får en hög temperatur vilket påverkar ån negativt.Vissa
delar av botten i Kalineån är nästan helt död. Det har också förekommit
oljeutsläpp i ån och undersökningar har visat på förhöjda halter av föroreningar. Enligt konsultrapporter kan gifteffekter från föroreningar i Kalineån
inte uteslutas. Ån lider också av att bottensubstratet är mycket dåligt.

Ekologisk status (Otillfredsställande)
Biologi Fys.- kem. Hydromorfologi
Sege å (havet Torrebergabäcken)

Otillfredsställande
status

Hög status

Tabell 7. Statusklassificering av Sege å (bearbetad data från Länsstyrelsen i Skåne (VISS)).

ALNARPSÅNS STÖRSTA problem är höga halter av näringsämnena kväve
och fosfor. Både 2007 års undersökningar av bottenfaunan och en längre
tids mätningar av näringsämnena visar på höga halter och en av näringsämnen starkt påverkad bottenfauna.

Kalineån
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2007 års undersökningar visar också på förhöjda halter föroreningar, t.ex.
bekämpningsmedel (Tabell 8). Enligt konsulterna som genomförde undersökningarna visar de mätbara halterna av bekämpningsmedel ett potentiellt
miljöproblem.
Kalineån (Wennertsväg) Alnarpsån (Lommavägen) Högsta uppmätta halt i Riktvärde
SLU:s miljöövervakning (Kemikalieinspektionen)
efter 2005
Glyfosat (μg/l)

1,9

0,24

0,24

10

Tabell 8. Halt (μg/l) av glyfosat i vattendragen enligt mätningar utförda 2007. Glyfosat ingår i kända kemiska bekämpningsmedel.

Synpunkter från invånare:
” ...En annan fundering är varför man
inte rustar upp kring "Sibirien". Som det
är nu är det ett staket runt om och inget
annat. Är det för att den är så djup efter
är det för att kommunen inte brytt sig
om denna vattenpöl som hade kunnats
göras attraktiv att gå vid...”
E-post till miljoprogram@burlov.se

VATTENDRAGEN karaktäriseras också av att de är relativt raka och saknar en
naturlig meandring (kurvor). Meandring har flera fördelar bl. a. ökar magasineringskapaciteten och därigenom minskar risken för översvämningar.
Generellt är kanterna till åarna branta vilket försvårar för strandvegetation
att etablera sig, ökar erosion och transport av fosfor. Rensning av vattendragen (framförallt Kalineån) sker frekvent, något som är negativt för miljön i
åarna. Problemet är att flera områden riskerar att översvämmas om ingen
rensning sker.
Sege å är enligt kommunens översiktsplan (1998) utpekat som viktigt ur
rekreationssynpunkt. Området har tidigare varit svårtillgängligt. Det planerade anläggandet av Skåneleden kommer emellertid att göra delar av åområdet mer lättillgängligt. Sege ås dalgång är också upptaget av länsstyrelsen i Skåne län som viktigt för skydd av tätortsnära områden för friluftsliv
och naturvård.Tillgängligheten till Alnarpsån och Kalineån är generellt låg.
MER OM övergödningsproblematiken under miljömålet Ingen övergödning.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, MÅL FÖR SEGE Å, ALNARPSÅN, KALINEÅN

Sege å (sträckan Torrebergabäcken till havet), Alnarpsån och Kalineån skall
uppnå god status, enligt vattenmyndighetens bedömning, med avseende på
samtliga bedömda parametrar (med specificerade undantag enligt kommande miljökvalitetsnormer) till 2015.
DELMÅL 2, TÄTORTSNÄRA NATUR SEGE Å

Kommunen skall verka för att Sege ås dalgång får ett långsiktigt skydd enligt
länsstyrelsens förslag om tätortsnära områden för friluftsliv och naturvård till
2015.
DELMÅL 3, VÅTMARKS ANLÄGGANDE
I ALNARPSÅNS AVRINNINGSOMRÅDE

Kommunen skall verka för att våtmarker anläggs i anslutning till Alnarpsån
och att minst en har anlagts fram till år 2015.
DELMÅL 4, SKYDDSZONER

Sträckan med skyddszoner i jordbruksmark utefter vattendragen skall utredas och Burlövs kommun skall verka för att skyddszonerna ökar fram till
2015.
Kalineån

DELMÅL 5, SKYDD MOT EXPLOATERING VID VATTENDRAGEN

Stränder utmed vattendragen ska skyddas mot exploatering i form av byggnation i form uppförande av bostäder, uppförande av anläggningar samt
etablering av verksamheter till år 2015.

MBN

Inventering av växt och djurlivet och den ekologiska statusen i Kalineån och
Alnarpsån.

MBN, TN,
Utökat samarbete med Lomma och Staffanstorps kommuner gällande dagvattenhan- Stp,
fortlöpande 2009-2015
Lomma,
tering och naturvårdande åtgärder kring Alnarpsån.
Alnarp

Samverkan med grannkommuner om omhändertagande av spillvatten.

Planering för nytt spillvattenomhändertagande väster om västkustvägen.

Åtgärdsstrategi för särskilt värdefulla vattenmiljöer.

Inrättande av kommunal vattengrupp.

4

5

6

7

8

9

Källa

MBN, Segeåns vattendragsförbund

SBF omr. Miljö

Vattenmyndigheten

Levande sjöar och vattendrag

Framtagna rapporter av MBN och
Segeåns vattendragsförbund

Tungmetaller och bekämpningsmedel
i vattendrag

Officiell bedömning av status för vattendrag

2009

2010

MBN
TN, MBN

fortlöpande 2009-2015

TN

fortlöpande 2009-2015

2013

fortlöpande 2009-2015

fortlöpande 2009-2015

Värde enligt bedömningsgrunder

Tungmetaller och bekämpningsmedel (sediment och
vatten)

Diverse parametrar av kemisk-fysiskdata och fauna

Vad mäts?

MBN

Fortsatt övervakning av Kalineån och Alnarpsån.

3

INDIKATORER

MBN, TN

Fortsatt deltagande i Segeåns Vattendragsförbund och Segeå-projektet samt
Segeåns vattenråd.

2

MBN, TN

MBN, TN

Dagvattenpolicy, med LOD och "naturlika" dagvattendammar.

1
2009

Nämnd

Nr. Åtgärd

Genomförandetid

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER MOT ETT SKYDDANDE OZONSKIKT

Effektivisera arbetet med åtgärder för god vattenkvalitet

Kunskapsunderlag för att utföra rätt åtgärder
och nå god vattenkvalitet och goda livsmiljöer

Flödesutjämning, minskad transport av
näringsämnen

Flödesutjämning, minskad transport av
näringsämnen

Flödesutjämning, minskad transport av
näringsämnen samt ökad vattenkvalitet

Kunskapsunderlag för att utföra rätt åtgärder
och nå god vattenkvalitet

Kunskapsunderlag för att utföra rätt åtgärder
och nå god vattenkvalitet

Effektivisera arbetet med åtgärder för god vattenkvalitet

Flödesutjämning, minskad transport av
näringsämnen och fler livsmiljöer för naturen

Vinster

http://www.viss.lst.se/

Provtagning

MBN, www.segea.se

Finns endast för Sege å i dagsläget

Var hittas siffrorna? Kommentar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

40 000

28 000 kr/år

144 000

Arbetstimmar

Ca kostnad (kr)
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Miljökvalitetsmål 9

Grundvatten
av god kvalitet
"Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Grundvattnets kvalitet påverkas inte negativt av mänskliga aktiviteter som markanvändning, uttag av naturgrus, tillförsel av
föroreningar m.m.
● Det utläckande grundvattnets kvalitet är sådant att det
bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
● Förbrukning eller annan mänsklig påverkan sänker inte
grundvattennivån så att tillgång och kvalitet äventyras.
● Grundvattnet har så låga halter av föroreningar orsakade av
mänsklig verksamhet att dess kvalitet uppfyller kraven för god
dricksvattenkvalitet enligt gällande svenska normer för dricksvatten och kraven på God grundvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
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BAKGRUND
VATTEN ÄR MÄNNISKANS viktigaste livsmedel. En stor del av det totala vatt-

net som förbrukas i Sverige har sitt ursprung i grundvattnet. Grundvatten har
genom sin bildning ofta en naturligt hög kvalitet och behöver därigenom
mindre reningssteg och blir därmed billigare. Tack vare istidsformationer har
många goda akvifärer skapats och tillgången på grundvatten är generellt mycket god i Sverige.
Även om nybildning av grundvatten kan ta olika lång tid och ibland väldigt
lång tid ses grundvattnet som en förnyelsebar resurs. Grundvatten bildas genom
att vatten infiltreras genom marklagern och får därigenom en naturlig rening.
Man kan också bilda konstgjort grundvatten genom att låta ytvatten infiltrera
genom ett genomsläppligt material och sedan utvinna det som grundvatten.
Bra akvifärer för att utvinna grundvatten är sand, grus eller sprickbildningar i
berggrunden.
RISK FÖR GRUNDVATTNET kan bl.a. uppstå om det sker ett överuttag av vatten eftersom det kan ta lång tid för grundvatten att återbildas. Om man tar upp
vatten i en allt för stor omfattning kan tryckförändringar uppstå och saltvatten
ifrån havet tränga in. Det kan också påverka områden där grundvatten normalt
skulle tränga upp vatten till ytan och då istället dra ner vattnet i marken, vilket
påverka de biologiska förhållandena på marken.Andra faror för grundvattnet är
att det kan förorenas av t ex bekämpningsmedel, utsläpp från olyckor, vägsalt,
nedfall från luften och läckage från förorenad mark och avfallsupplag. Övergödningen kan göra grundvattnet otjänligt som dricksvatten om nitrathalterna
blir höga. Försurning kan göra att aluminium och tungmetaller löses ut ur marken och gör grundvattnet obrukbart.

Fakta
Grundvatten används
• till så gott som 100 % vid enskild vattenförsörjning
• till 50 % vid kommunal vattenförsörjning,
varav konstgjord infiltration 50 %
• till 18 % vid jordbruksbevattning
• till 2,4 % vid industrins sötvattensanvändning
Källa: SCB

Läget i Burlöv
UNDER BURLÖVS KOMMUN löper Alnarpsströmmen som är en av Skånes,
norra Själlands och Sveriges största grundvattenförekomster. Tack vare att
Alnarpsströmmen är täckt av ett skikt av svårgenomtränglig moränlera är den
relativt skyddad mot föroreningar ovanifrån. De stora problemen med kvaliteten på grundvattnet har historiskt istället varit ett överuttag av grundvatten. I
och med att man tagit ut en för stor mängd vatten har grundvattentrycket sjunkit och saltvatten från Öresund trängt in. Även ett för lågt uttag av grundvatten kan skapa problem. Ju mindre vatten som tas ut desto högre blir trycket vilket kan leda till att grundvattennivån stiger och orsakar fuktskador.
BEVAKNINGEN AV grundvattennivåer och -kvalitet har genom åren skett av
Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, vilken består av kommuner och
verksamheter som har intressen i Alnarpsströmmen.Tidigare var kommunerna
beroende av dricksvatten från Alnarpsströmmen. I och med öppnandet av
Bolmentunneln sker det i princip inget upptag av dricksvatten i Burlövs kommun.Vattnet som används till dricksvatten i Burlövs kommun kommer från
Vombverket där sjövatten från Vombsjön infiltreras i markbäddar och utvinns
som konstgjort grundvatten.Alnarpsströmmen är dock viktig att skydda då den
kan vara en viktig resurs för framtida generationer.Att betänka är att även små
mängder föroreningar kan förstöra kvaliteten på stora mängder grundvatten
och göra det otjänligt som dricksvatten.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, UPPFYLLANDE AV EG DIREKTIV

Burlövs kommun skall verka för att grundvattnet har så låga halter av föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet, att dess kvalitet uppfyller kraven för
god dricksvattenkvalitet enligt gällande svenska normer för dricksvatten och
kraven på God grundvattenstatus enligt EG:s ramdirektiv för vatten
(2000/60/EG)

Alnarpsströmmens tillrinningsområde.
Källa: Samarbetskommittén för
Alnarpsströmmen.

2010

2010

fortlöpande

TN, MBN

TN

TN

TN, KS

Områden som är sårbara för föroreningsspridning identifieras.

Bildningsområden för grundvatten pekas ut. Föroreningsrisk och Föroreningsbelastning identifieras för de
grundvattenförande geologiska formationer som utpekats för nuvarande eller framtida vattenförsörjning.

Hot och brister rörande vattenförsörjningen identifieras.

Genom kartläggning av var grundvattenbildas så lokaliseras, avgränsas och fastställs vattenskyddsområden
och skyddsbestämmelser för alla identifierade grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörjning. Områdena redovisas i kommunala översiktsplaner.

I kommunala översiktsplaner anges områden som utifrån vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv
TN, KS
i angränsande ekosystem är känsliga för sänkt grundvattennivå.

Användningen av och riskerna med bekämpningsmedel fortsätter att begränsas genom kunskapsstöd och
restriktiv tillståndsgivning.

6

7

8

9

10

MBN, TN

2010

2010

2010

Arbetstimmar

Arbetstimmar (LST)

Arbetstimmar (LST)

Arbetstimmar (LST)

Arbetstimmar (LST)

Arbetstimmar (LST)

37 000

fortlöpande 20092015

5

MBN, TN

Deltagande i samarbetskommittén för Alnarpsströmmen.

4

Säkerställande av att
grundvatten inte förorenas

Bidra till att livsmiljöer
inte försvinner i t.ex.
kärrmark

Säkra vattenförsörjning
av god kvalitet

Säkra vattenförsörjning
av god kvalitet

Säkra vattenförsörjning
av god kvalitet

Säkerställande av att
grundvatten inte förorenas
Säkerställande av att
grundvatten inte förorenas
Säkerställande av att
grundvatten inte förorenas
Arbetstimmar

fortlöpande 20092015

MBN

Verka för utökat skydd av Alnarpsströmmen.

3

Säkerställande av att
grundvatten inte förorenas

Arbetstimmar + ev.
konsulttimmar

2009-2010

2015

TN, MBN

Utreda möjligheter för inrättande av skyddat brunnsområde för vattentäkt i Åkarp.

2

Vinster
Minskat läckage till
viktiga grundvatten
magasin

Ca kostnad (kr)
Arbetstimmar

MBN

Framtagande av policy för värmepumpar.

1

Genomförandetid

Nämnd

Nr. Åtgärd

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER MOT GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET

52

Område Miljö alt. www.alnarpsstrommen.nu
http://www.viss.lst.se/

Nitrat, salt osv.
Värden enligt
bedömningsgrunder

Samarbetskommittén för
Alnarpsströmmen
Vattenmyndigheten

Kvalitetsundersökningar av grundvattnet

Officiell bedömning av status för grundvatten

Var hittas siffrorna?

Vad mäts?

Källa

Grundvatten av god kvalitet

INDIKATORER
Kommentar

53
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Miljökvalitetsmål 10

Hav i balans samt
levande kust och
skärgård
"Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Kust och skärgård skall ha en hög
grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation och
annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas
så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla
områden skall skyddas mot ingrepp och andra störningar"
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Hotade arter och stammar har möjlighet att sprida sig till nya
lokaler inom sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga populationer säkras.
● Gynnsam bevarandestatus upprätthålls för livsmiljöer för
hotade, sällsynta och hänsynskrävande arter samt för naturligt
förekommande biotoper med bevarandevärde.
● Kust- och skärgårdslandskapets naturskönhet, naturvärden,
kulturmiljövärden, biologiska mångfald och variation bibehålls
genom ett varsamt brukande.
● Fiske, sjöfart och annat nyttjande av hav och vattenområden,
liksom bebyggelse och annan exploatering i kust- och skärgårdsområden sker med hänsyn till vattenområdenas produktionsförmåga, biologiska mångfald, natur- och kulturmiljövärden
samt värden för friluftslivet.
● Låg bullernivå eftersträvas.
● Kust- och skärgårdslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden värnas och utvecklas.
● Samtliga kustvatten har God ytvattenstatus med avseende på
artsammansättning samt kemiska och fysikaliska förhållanden
enligt EG:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG).
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BAKGRUND
SVERIGES HAV OCH KUST har en mycket växlande miljö på grund av de
olika förutsättningarna som råder. Det salta västkustvattnet och det bräckta
Öresundsvattnet skiljs av Drogden/Limhamn-tröskeln som fungerar som ett
hinder för det salta vattnet att tränga in och röra om i Östersjöns mer söta
brackvatten. I Östersjön påverkas vattnet i större utsträckning av åar och floder. Mångfalden av kustområden och vatten gör att Sverige har en unik
havsmiljö.
Det största problemet för havsmiljöerna i Sverige är övergödningen och dess
konsekvenser. I Östersjön ses algblomningar av skadliga s.k. blågröna alger
årligen. Normalt är Öresund, i jämförelse med Östersjön, relativt förskonat
från denna typ algblomning men vissa år har även problemen i Öresund
varit stora. Övergödningen ger också upphov till att livsmiljöerna i havet
förändras och leder till syrebrist på bottnarna, stränder växer igen och badvatten blir grumligt.
ETT ANNAT STORT problem är överfisket vilket hotar fisket i sig och rubbar
den naturliga balansen i djur- och växtsamhällena. I Öresund ser däremot
situationen bättre ut och där är torskbeståndet betydligt bättre. Detta dels
tack vare bättre syresatta bottnar men framför allt därför att det råder ett förbud mot bottentrålning sedan 1930-talet.
MILJÖGIFTER som t ex PCB, DDT,TBT, dioxiner och tungmetaller har tidigare varit ett stort problem för havet. Havsörnen höll t ex på att helt utrotas på grund av PCB. I takt med att ämnena förbjudits eller fasats ut har halterna av miljögifter i havet blivit allt lägre de senaste åren. Detta har även
gett resultat hos djuren där exempelvis havsörnen återhämtat sig och är nästan uppe i 1950-års nivå. Emellertid används fortfarande en del miljögifter
och ämnen som kunskapen är dålig om och till slut kommer de ut i havet.

Läget i Burlöv
BURLÖV HAR endast en mycket liten kuststräcka, men den är desto mer

spännande. Kuststräckan utgörs av Tågarpshed som är en strandäng som historiskt betats av kreatur under en lång tid. Strandängar översvämmas regelbundet av havet vilket medför att floran blir mycket speciell med salttåliga
arter. Området är också mycket viktigt för vadarfåglar och flyttfåglar.
Vadarfåglar, som kommunfågeln skärfläckan häckar, i området och flyttfåglar använder lokalen som rastplats. Sedan några år tillbaka hålls återigen
kreatur på området för att beta marken och upprätthålla de viktiga naturvärdena. År 2008 blev också området naturreservat. Skyddet innebär bland
annat att det är beträdnadsförbud på strandängarna mellan 15 mars–30 september och året runt i havet ut till 3 meters djup vilket innebär att allt havsvatten är skyddat mot exploatering i Burlövs kommun. Områdets status har
också höjts som frilufts- och rekreationsområde i och med att informationsskyltar om strandängarna satts upp samt att vandringsleden Skåneleden
kommer att ledas i anknytning till området. I och med naturreservatets
inrättande har samtliga delmål för Hav i balans samt levande kust och skärgård i tidigare miljöprogram 2003-2008 uppfyllts.
FÖR ATT BEVAKA vattenkvalitén i Lommabukten och Öresund är Burlövs
kommun medlem i Öresundsvattensamarbetet och Öresunds vattenvårdsförbund. Öresunds vattenvårdsförbund är en samarbetsorganisation där medlemmarna är kustkommuner, industrier och andra vattenorganisationer.
Öresundsvattensamarbetet är en organisation mellan svenska och danska
kustkommuner.
LOMMABUKTEN ÄR mottagare för både Alnarpsån och Kalineån som har sitt
utlopp inom kommungränsen. Båda åarna har en hög näringsbelastning och
bidrar till övergödningen av Lommabukten och Öresund (Se miljömål
Ingen övergödning). Lommabukten är hårt belastad och halterna av närings-

Tågarps hed - ett viktigt område för vadar- och
flyttfåglar.
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ämnen är så pass höga att statusen bedöms som dålig enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder 2007:4 (Tabell 9).
Hög
God
Måttlig
Otillfredsstälande
Dålig

1
2
3
4
5

Lommabukten
(ÖVF 4:11)

Näringsämnen

Fosfor

Kväve

2007

Vinter 2005-2007

Vinter 2005-2007

5

5

5

Tabell 9. Statusklassificering av näringsämnen i Lommabukten utanför Spillpengen
enligt Naturvårdverkets bedömningsgrunder 2007:4 (bearbetad data från Öresunds
vattenvårdsförbund).

UNDER 2007 var algblomning väldigt liten i Öresund. Den enda uppmätta

(klorofyll a) blomningen var dock i Lommabukten (Tabell 10). Några arter
av giftiga alger blommade under 2007 men inte i sådan mängd att det ansågs
vara ett problem.
Lomma

Lundåkra

Höllviken

Höganäs

Period (3-års
medelvärde)

μg/l

Klass

μg/l

Klass

μg/l

klass

μg/l

klass

1997
1997-1998

2.7
2.8

OTILLFREDSST.
OTILLFREDSST.

2.6
2.2

OTILLFREDSST.
MÅTTLIG

1.0
1.0

HÖG
HÖG

1.2
1.4

GOD
GOD

1997-1999

2.5

OTILLFREDSST.

2.1

MÅTTLIG

1.0

HÖG

1.5

MÅTTLIG

1998-2000

2.3

MÅTTLIG

2.1

MÅTTLIG

1.1

HÖG

1.8

MÅTTLIG

1999-2001

2.1

MÅTTLIG

2.7

OTILLFREDSST.

1.4

HÖG

1.9

MÅTTLIG

2000-2002

1.7

MÅTTLIG

2.5

OTILLFREDSST.

1.2

HÖG

1.4

GOD

2001-2003

1.4

GOD

2.0

MÅTTLIG

1.1

HÖG

1.0

HÖG

2002-2004

1.3

GOD

1.2

GOD

0.8

HÖG

1.0

HÖG

2003-2005

1.5

GOD

1.3

GOD

1.0

HÖG

1.2

HÖG

2004-2006

1.5

GOD

1.3

GOD

1.4

HÖG

1.8

MÅTTLIG

2005-2007

1.6

MÅTTLIG

1.3

GOD

1.4

HÖG

2.9

MÅTTLIG

Tabell 10. Bedömning av klorofyll a som ett mått på algblomning enligt Naturvårdverkets bedömningsgrunder 2007:44 (bearbetad data från
Öresunds vattenvårdsförbund)

BOTTENFAUNAN (punkt ÖVF 4:11, Spillepengen) bedömdes enligt
Naturvårdsverkets bedömningsgrunder av Öresunds vattenvårdsförbund
som god. Även syrestatusen och vattenomsättningen visade på goda resultat.
Undersökningar från 2006 visade att miljögifter generellt i blåmusslor och
skrubba i Lommabukten var låga. Halten PAH i blåmusslor hade dock ökat
gentemot tidigare undersökningar och var höga.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, UPPFYLLANDE AV EG-DIREKTIV

Burlövs kommun skall verka för att havet och Lommabukten har god ytvattenstatus med avseende på artsammansättning samt kemiska och fysikaliska
förhållanden (undantaget övergödning) enligt EG:s ramdirektiv för vatten,
till år 2015.

Källa
ÖVF
ÖVF
Vattenmyndigheten

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Mått på övergödning

Näringsämnen i Lommabukten

Officiell bedömning av status på havsvatten

Rapporter från ÖVF, http://www.oresunds-vvf.se/

Värde på näringsämnen (kväve och fosfor)
enligt bedömningsgrunder

http://www.viss.lst.se/

Rapporter från ÖVF, http://www.oresunds-vvf.se/

Värden enligt bedömningsgrunder

Var hittas siffrorna?

Kommentar

Minska skadliga kemiska ämnen i havet

Arbetstimmar

Vad mäts?

Effektivisera arbetet med att nå god vattenkvalitet

Vinster

20 000

Ca kostnad (kr)

Klorofyll a (μg/l) samt bedömning enligt
bedömningsgrunder

fortlöpande 2009-2015

MBN

Tillsyn av försäljare av båtbottenfärger till konsument.

2

INDIKATORER

fortlöpande 2009-2015

MBN

Deltagande i Öresunds vattenvårdsförbund och Öresundsvattensamarbetet.

1

Genomförandetid

Nämnd

Nr. Åtgärd

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER MOT ETT HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD

57

58

Miljökvalitetsmål 11

Myllrande
våtmarker
"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
● I hela landet finns våtmarker av varierande slag, med bevarad
biologisk mångfald och bevarade kulturhistoriska värden.
● Hotade arter har möjlighet att sprida sig till nya lokaler inom
sina naturliga utbredningsområden så att långsiktigt livskraftiga
populationer säkras.
● Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som
kan hota eller utarma den biologiska mångfalden introduceras
inte.
● Torvbrytning sker inte på platser med höga natur- eller kulturvärden eller på ett sådant sätt att det leder till stora negativa
effekter på den biologiska mångfalden.
● Våtmarker skyddas så långt möjligt mot dränering. torvtäkter,
vägbyggen och annan exploatering.
● Våtmarkernas värde för friluftsliv värnas.
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BAKGRUND
VAD SOM ryms inom begreppet våtmark är svårdefinierat. En vanlig definition är sådan mark där vatten till stor del av året finns nära under, i eller strax
över markytan och vegetationstäckta områden.Våtmarker karaktäriseras av
att vegetationen till 50 % utgörs av vattenälskande växter.Våtmarker delas
vanligen in i fem typ-kategorier; myrar, kärr, stränder, mossar och övriga
våtmarker.
Globalt har Sverige väldigt god tillgång på våtmarker.Våtmarkerna har dock
minskat markant historiskt sett. Under 1800-talet dikades våtmarker ut för
att skapa större odlingsarealer när jord- och skogsbruk intensifierades. I
Skåne är endast ca 10 % av den tidigare våtmarksarealen kvar.
VÅTMARKER ÄR otroligt viktiga för den biologiska mångfalden. Många
växter och djur är beroende av våtmarker. Av alla arter som är hotade eller
missgynnade i Sverige är ca 15 % knutna till våtmarker.
Våtmarkerna är också en mycket bra resurs för människan i och med att våtmarker kan fungera som fällor för kväve och fosfor, vilket kan användas för
att rena vatten från t ex jordbruksmark. Normalt räknar man i Södra Sverige
med att vattnet renas med 500–1000 kg kväve per ha och år. I
Jordbrukslandskap kan reningen dock vara betydligt lägre, ca 175 kg per ha
och år.Våtmarker fungerar också som utjämnings- och fördröjningsmagasin
vilket gör att vattenflödet i vattendragen blir jämnare sett över året.

Läget i Burlöv
VÅRA ABSOLUT mest artrika och värdefulla naturområden i kommunen är

våtmarker. Naturreservat Tågarps hed är en strandäng med speciell salttålig
flora och vadarfåglar. Bernstorps mosse är också en mycket viktig och artrik
våtmark och har karaktären av kalkrikkärr.
Strandängen på Tågarps hed har genom historien betats kontinuerligt och
har därigenom hindrats från att växa igen. En igenväxning av ängarna skulle förstöra strandängens biologiska värde, bl. a. kräver flera av de häckande
vadarfåglarna i området en lågväxande vegetation. Tack vare att området
numera är naturreservat har det ett långsiktigt skydd.
BERNSTORPS MOSSE ligger i ett utsatt område. Exploateringstrycket runt
mossen är hårt och redan i dagsläget ligger den mellan riksvägar och handelscentra. Trots detta håller mossen en hög biologisk mångfald och naturvärden, som för kommunen är unika. Mossen har tidigare haft betydligt större naturvärden och framförallt en rikare fågelfauna, men trots att lokalen blivit något artfattigare har den en viktig funktion bl. a. som rastplats och sammanlänkande grönstråk för fåglarna. Exempelvis häckar pungmesen på mossen.Tidigare har skötseln av Bernstorps mosse till stora delar bedrivits ideellt
eller av privatpersoner. 2005 togs en skötselplan för mossen fram, vilken skall
realiseras under 2009. Området är också skyddat genom detaljplan som
kommunalt naturvårdsområde.
Under 2008 anlades en ny våtmark vid Sege å. Syftet med våtmarken är att
rena vatten från jordbruksmark ifrån näringsämnen samt öka den biologiska mångfalden och allemansrättsliga arealen.Våtmarken är ca 4 ha stor och
har en beräknad reningseffekt på mellan 1 och 3 ton kväve per år. Projektet
drivs av kommunen genom Segeåns vattendragsförbund. Enligt Segeåns vattendragsförbund ligger vi för närvarande över målet för anlagd hektar våtmark.
ÖVRIGA MARKER/VATTEN med våtmarkskaraktär som bör nämnas är dammarna utmed natur- och kulturstråket (LIP-stråket), Åkarpsdammen och
dammen i ”Sibirien” i Åkarp (Tabell 11). Dammarna fyller olika funktioner.
Dammarna utmed natur- och kulturstråket fungerar som rastlokaler, häckningslokaler och grönstråk för fåglar samtidigt som de är viktiga ur rekrea-

Nyanlagd våtmark

Våtmarker

Areal
(ha)
25

Tågarpshed

12

Berntorps mosse

9

Ny våtmark Sege å

4

Dammar

6,2

Dammar (LIP-stråk)

3,2

Damm (Gotthardsvägen)

0,8

Damm (Åkarp j.v.)

0,6

Damm (v. om Yttre ringv.)

0,5

Damm (ö. omYttre ringv.)

0,4

Damm ("Sibirien")

0,3

Damm (Stora Bernstorp)

0,3

Damm (spillepengen)

0,1

Totalt

31,2

Tabell 11. Våtmarker i Burlövs kommun.
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tionssynpunkt. Dammen i Tågarp renar dagvatten lokalt. I dammen vid
Spillepengen har mindre vattensalamander hittats, vilket är ett täcken på ett
levande vatten.Vid de två dammarna längs Yttre ringvägen har nått en relativt god status och Brunänder har setts häcka vid dammarna.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, ÖKAD VÅTMARKSAREAL

År 2015 ska arealen våtmark minst ha ökat med 1,5 ha i Burlövs kommun
(baserat på kommunens andel av regionalt mål).Våtmarkerna ska vara placerade/utformade så att biologisk mångfald och/eller reningseffekt gynnas.
DELMÅL 2, SAMARBETE FÖR ÖKAD VÅTMARKSAREAL
I AVRINNINGSOMRÅDENA

Burlövs kommun skall verka för att våtmarksarealen i avrinningsområden till
våra vattendrag ökar till år 2015 och därigenom minska transporten av
näringsämnen i vattendragen i kommunen.

TN

Åtgärder vidtas för att kompensera markavvattning eller ingrepp i befintliga våtmarker i samband med exploatering.

7

Mätningar i Geosecma

Areal (ha) våtmark som uppfyller
syfte i målformulering
Antal våtmarker

MBN

Vattendragsförbunden

Våtmarksareal

Anlagda våtmarker i avrinningsområden

Rapportering via vattendragsförbund

Var hittas siffrorna?

Vad mäts?

Kommentar

Verksamhetsutövare,
Bidra till att livsmiljöer inte förarbetstimmar + ev. konsvinner i t.ex. kärrmark
sulter

Källa

Fortlöpande

Fler våtmarker, fler livsmiljöer för
naturen, minskad transport av
näringsämnen och flödesutjämning

Fler våtmarker, fler livsmiljöer för
naturen, minskad transport av
näringsämnen och flödesutjämning

Fler våtmarker och fler livsmiljöer
för naturen

Flödesutjämning, minskad transport av näringsämnen och fler
livsmiljöer för naturen

Flödesutjämning, minskad transport av näringsämnen och fler
livsmiljöer för naturen

Vinster

Verksamhetsutövare,
Bidra till att livsmiljöer inte förarbetstimmar + ev. konsvinner i t.ex. kärrmark
sulter

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Arbetstimmar

Ca kostnad (kr)

Myllrande våtmarker

INDIKATORER

TN

Vid detaljplaneläggning studeras de hydrologiska effekterna i och omkring planområdet, så att hydrologiska och miljömässiga skador kan undvikas.

6

Fortlöpande

Fortlöpande

5

TN, MBN

Informationsinsatserna till lantbrukare om våtmarksanläggning.

4

2011

KS, MBN

Våtmarker anläggs i lämpliga fall som utjämningsmagasin vid exploateringar.

Potentiella våtmarksområden eller objekt anges i översiktsplanen.

3

2011

MBN, TN, Stp och
Lomma

2013

Framtagande av en våtmarksplan för kommunen och inom åarnas ARO.

2

Fortlöpande

Genomförandetid

TN, MBN

Nämnd

TN, MBN

Verka mellankommunalt för fler våtmarker/dammar i vattendragens avrinningsområden.

1

Nr. Åtgärd

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL MYLLRANDE VÅTMARKER

61

62

Miljökvalitetsmål 12

Ett rikt
odlingslandskap
"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för
biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap bör i ett generationsperspektiv enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
● Åkermarken har ett välbalanserat näringstillstånd, bra markstruktur och mullhalt samt så låg föroreningshalt att ekosystemens funktioner och människors hälsa inte hotas.
● Odlingslandskapet brukas på ett sådant sätt att negativa miljöeffekter minimeras och den biologiska mångfalden gynnas.
● Jorden brukas på ett sådant sätt att markens långsiktiga produktionsförmåga upprätthålls.
● Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med betydande
inslag av småbiotoper och vattenmiljöer.
● Biologiska och kulturhistoriska värden i odlingslandskapet
som uppkommit genom lång, traditionsenlig skötsel bevaras eller
förbättras.
● Odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer med
särskilda värden bevaras och utvecklas.
● Hotade arter och naturtyper samt kulturmiljöer skyddas och
bevaras.
● Odlingslandskapets icke-domesticerade växt- och djurarter
har sina livsmiljöer och spridningsvägar säkerställda.
● Den genetiska variationen hos domesticerade djur och växter bevaras. Kulturväxter bevaras så långt möjligt på sina historiska platser.
● Främmande arter och genetiskt modifierade organismer som
kan hota den biologiska mångfalden introduceras inte.
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det utgjort grunden för människans livsmedelsförsörjning. Brukandet av marken har medfört en lång rad natur- och kulturvärden genom årens lopp. Många
växter och djur är starkt knutna till olika jordbruksformer. Utan bete och slåtter är det många växter som inte klarar sig. Med tiden har jordbruket, liksom
samhället i övrigt, förändrats drastiskt. Det förindustriella jordbruket kännetecknades av små jordbruksenheter med många olika livsmiljöer för djur och växter. När jordbruket intensifierades minskade de viktiga och vanliga inslagen av
t.ex. alléer, odlingsrösen, märgelgravar och olika typer av våtmarker i jordbruksmiljöerna kraftigt.
I TAKT MED att jordbruket intensifierats och användningen av bekämpningsmedel och konstgödsel ökat har avkastningen blivit större men också miljöproblemen. Förutom minskade livsmiljöer för växter och djur har det moderna jordbruket fört med sig problem som övergödning av hav, sjöar och vattendrag och
bekämpningsmedel i grundvatten. I och med att man inte är beroende av djur
för gödsling har många naturbetesmarker försvunnit och växterna och djuren
som levt på ängs- och hagmarkerna, där de varit konkurrenskraftiga, har försvunnit i takt med att deras livsmiljöer försvunnit. Runt 300 växtarter samt ett
antal fåglar och insekter är knutna till odlingslandskapet och är hotade att försvinna.
JORDBRUKARE lämnar i allt större utsträckning obesprutade och obrukad kantzoner längs åkrarna, vilket ger positiva effekter då de fungerar som livsmiljöer
och minskar övergödningen. Fler och fler jordbrukare väljer också på senare tid
att ställa om sitt jordbruk till ekologiskt jordbruk, vilket betyder att man inte får
använda konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

Fakta
Sockerbetsodlingen har rationaliserats
otroligt mycket. För odling av ett hektar
sockerbetor gick det 1940 åt ca 575
arbetstimmar jämfört med 1980-talets
ca 50!
Källa: NE

LIKSOM I ÖVRIGA sydvästra Skåne är jordbruksmarken i Burlövs kommun
bland de mest högproducerande i Sverige. Från att i princip all mark i kommunen varit odlingslandskap har kommunen fått mer av en stadskaraktär.Från 1981
till 2005 minskade åkerarealen med ca 35 % (Figur 11).
I kommunen råder ett stort exploateringstryck pga. det centrala läget i Öresundsregionen. I tätortsområdena råder det platsbrist och i princip all exploatering utanför tätorterna riskerar att stå i konflikt med jordbrukslandskapet.
Exploateringen kan också ha effekter som att skapa barriär för växter och djur
i landskapet, vilket hindrar spridningen mellan olika livsmiljöer.
Sedan 1980-90 talet har användningen av åkermarken förändrats (Figur 12,
Figur 13 och Figur 14). Sättet att bruka jorden har förändrats.Tillsynes är det
framförallt de små användningsområdena av åkermarken t.ex. rågodling och ärtoch bönväxtodling som försvunnit.

Figur 12. Brukandet av marken 1990
(bearbetad data från Jordbruksverket).

Figur 13. Brukandet av marken 2007
(bearbetad data från Jordbruksverket).

% åkermark

LÄGET I BURLÖV

Hektar åkermark

JORDBRUKET SOM företeelse började för ca 10 000 år sedan och sedan dess har

Figur 11. Areal och andel åkermark i Burlövs
kommun (bearbetad data från SCB). Datan
skiljer sig markant från JoV statistik i början av
2000-talet. SCB har dock en betydligt längre
tidsserie.

Figur 14. Antal olika brukningssätt av åkermarken (enligt ovan) från 1980 till 2007 (bearbetad
data från Jordbruksverket).
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Riksintressen
Vissa delar av jordbruksmarken bedöms ha särskilt stora värden ur naturoch kulturhistorisk synvinkel och utgör riksintresse för kulturminnesvården
(Figur 15). De föreslås i översiktsplanen att bevaras som jordbruksmark.
Riksintresset för kulturmiljö sträcker sig från Arlövgården via området mellan Arlöv och Åkarp (inklusive Burlövs kyrkby) upp till Alnarp. Området
mellan Arlöv och Åkarp är numera delvis igenbyggt i strid mot gällande
riksintresse. Riksintresset är dock ifrågasatt av kommunen. I arbetet med fördjupade översiktsplaner för Arlöv och Åkarp kommer bevarandet av detta
område att närmare studeras.

Växter och djur i odlingslandskapet

Figur 15. Riksintressen för kulturmiljö
(Länsstyrelsen i Skåne)

DELVIS ÄR JORDBRUKET så pass rationaliserat i kommunen att många vik-

tiga livsmiljöer för djur och växter är borta. Det finns dock en del skyddsvärda/rödlistade arter som på olika sätt är beroende av jordbrukslandskapet
bl. a. kärlväxterna paddfot, riddarsporre, sandådra och sminkrot, fågelarterna
rapphöna, skogsduva, tornfalk och gulärla. Åtgärder som kan förbättra livsmiljön för dessa arter är exempelvis obesprutade kantzoner och bevarande
av gamla hålträd.
Enligt Skånes Ornitologiska Förening har tornfalken en ganska starkt position i Burlöv. Detta bland annat tack vare att det finns flera tornfalksholkar
uppsatta (bland annat genom E.ON:s försorg). Ett par häckar årligen i holk
uppsatt på Sockerbruket. Två till tre par häckar årligen i holkar runt
Arlövsgården, Sege, Turelund, Kronetorp och under senare år vid Burlövs
gamla kyrka.Tornfalkens goda status i kommunen måste innebära att artens
stapelföda, sorkar och möss, finns i tillräcklig omfattning. Dessutom har
arten goda möjligheter till bosättning i holkar.
RAPPHÖNANS, GULÄRLANS med flera arter (bl.a. stenskvätta) sentida kraftiga nedgångar beror sannolikt på negativa faktorer i odlingslandskapet –
bland annat på förmodat sämre tillgång på föda samt på försämrade möjligheter till skyddade boplatser.Tidig slåtter och skörd påverkar också negativt.
Gulärlan häckade med 22 par i kommunen 1991 enligt Kenneth Bengtsson
och Pär-Gunnar Larssons inventeringar.Arten har därefter minskat betydligt
och bland annat försvunnit från Tågarps hed. Kvarvarande par finns huvudsakligen på markerna runt Turelund.
ANDRA TYPER av livsmiljöer, s.k. biotoper, regleras i biotopskyddet i miljöbalken vilket innebär att bl.a. alléer, stenmurar och småvatten i jordbruksområden inte får skadas. Huruvida antalet småbiotoper i landskapet ökar
eller minskar är svårbedömt. För närvarande minskar troligen inte nettoantalet.

Ängsmark

Ha
14
12
10
8
6
4
2
0
2001

2002

2003

2004 2005

2006

Figur 16. Miljöstöd för bete eller slåtteräng i
Burlövs kommun (bearbetad data från
Jordbruksverket).

DEN TOTALA YTAN av slåtteräng och betesmark med miljöstöd i kommunen
har ökat under 2000-talet. De mest värdefulla naturmiljöerna i kommunen
är Tågarps hed och Berntorps mosse. De har också ett stort kulturhistoriskt
värde tack vare att de hävdats under lång tid.Tågarps hed har hävdats sedan
urminnes tider men detta upphörde när landskapet urbaniserades. Sedan
2005 hävdas återigen marken genom betning av nötkreatur, för att behålla
de unika livsmiljöerna i området (Figur 16). Tågarps hed är numera också
både naturreservat och natura 2000 område vilket torde ge ett relativt gott
skydd för de hotade arterna som lever där. Bernstorps mosse har under lång
tid hävdats av eldsjälar genom slåtter och bete. En skötselplan är antagen och
förväntas genomdrivas under 2009.Tidigare mål i miljöprogram 2003-2008
om bevarandet av särskilt värdefulla ängs- och betesmarker bedöms därmed
uppfyllda.
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Kulturmiljöer
FÖRUTOM NATURVÄRDEN finns ett antal bevarandevärda kulturmiljöer i
jordbrukslandskapet - Burlövs kyrkby, Kronetorps Mölla, Vallgården,
Turelund, Arlövgården, Stjärnelund m.fl. och de herrgårdslika miljöerna
kring Stora Bernstorp och Kronetorps gård, se Bevarandeplan 2000.
Kronetorps Mölla klassificeras som byggnadsminne. Burlövs gamla prästgård
är skyddat som byggnadsminne. Burlövs kyrkby har ett allmänt skydd.
Den översiktliga bevarandeplanen antagen 2000 har följts upp med tilläggsbestämmelser till detaljplaner, för samtliga bevarandeområden. Dock återstår
att upprätta områdesbestämmelser för Burlövs kyrkby.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, ÄNG- OCH BETESMARK

I Burlövs kommun skall ängs- och betesmarkerna bevaras så att den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bibehålls och förstärks till år
2015.

Bevarandevärd miljö: Kronetorps mölla

DELMÅL 2, ÅKERMARK

Burlövs kommun skall verka för att den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena på åkermark ska bevaras och förutsättningarna för ökad biologisk mångfald har förstärkts till år 2015.
DELMÅL 3, BEBYGGELSE I ODLINGSLANDSKAP

Senast 2015 ska odlingslandskapets byggnader och bebyggelsemiljöer från
olika tider tas om hand så att en mångfald bibehålls, t ex genom områdesbestämmelser.
DELMÅL 4, MÅNGFALD I ODLINGSMARK

Burlövs kommun ska verka för att den värdefulla mångfalden av odlade arter
bevarats på ett långsiktigt hållbart sätt till år 2015.
DELMÅL 5, EKOLOGISK PRODUKTION

Burlövs kommun skall verka för att minst 15 % av jordbruksmarken ska vara
certifierad för ekologisk produktion senast 2015.

Ekologiskt odlade grönsaker?

MBN

TN

Upprätta områdesbestämmelser för bevarandevärd bebyggelse i odlingslandskap.

Andelen naturbeteskött som serveras i restauranger och matsalar ökas.

Årligen erbjuds rådgivning för lantbrukare för att öka kunskapen om natur- och kulturmiljövärden i
odlingslandskapet.

I lokala kulturmiljöprogram redovisas särskilt jordbrukets byggda, anlagda och odlade kulturarv samt hur
dess värden ska bevaras och brukas.
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Hektar och % åkermark
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Slåtter och betesmark
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Användning av åkermark

% olika användningsområden för åkermark kommunen

Vad mäts?

Ett rikt odlingslandskap Källa

TN

Arbetstimmar

Arbetstimmar

?

Bevarar och skyddar kulturmiljöer

Bidrar till att mark brukas
så det gynnar livsmiljöerna

Bidrar till att mark brukas
så det gynnar livsmiljöerna

Långsiktigt skydd för kulturmiljön

Ökad biologisk mångfald i
odlingslandskapet

Arbetstimmar + ev.
investeringar

Arbetstimmar

Långsiktigt skydd för kulturmiljön

Vinster

Arbetstimmar

Ca kostnad (kr)

Statistiken skiljer sig betydligt från JoV:s data från total åkerareal,
varpå datan kan ifrågasättas. Dock torde trenderna vara relativt
korrekta.

Statistiken skiljer sig betydligt från JoV:s data, varpå datan kan
ifrågasättas. Dock torde trenderna vara relativt korrekta.

Kommentar

2010

2009

2010

2015

Fortlöpande

2009-2010

Genomförandetid

http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/MainTable.asp?yp=
qjjtlg&xu=A9014001&omradekod=JO&omradetext=Jord%2
D+och+skogsbruk%2C+fiske&lang=1
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/MainTable.asp?yp=
qjjtlg&xu=A9014001&omradekod=JO&omradetext=Jord%2
D+och+skogsbruk%2C+fiske&lang=2

SKL, http://www.skl.se/artikel.asp?A=1285&C=619

Var hittas siffrorna?

BUN

Återskapande av gröna holmar och öar med som skapar möjlighet till hög biologisk mångfald.

2

INDIKATORER

TN

Områdesbestämmelser för Burlövs kyrkby för bevarandet av kulturmiljön.
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TN, MBN

Nämnd

Nr. Åtgärd

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
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Miljökvalitetsmål 13

God bebyggd miljö
"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra
en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en
god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden
skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med
mark, vatten och andra resurser främjas."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö bör i ett generationsperspektiv
enligt regeringens bedömning innebära bl.a. följande:
● Den bebyggda miljön ger skönhetsupplevelser och trevnad samt har
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur så att
alla människor ges möjlighet till ett rikt och utvecklande liv och så att
omfattningen av människors dagliga transporter kan minskas.
● Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap med särskilda värden värnas och utvecklas.
● En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur utvecklas, både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning,
förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse.
● Boende- och fritidsmiljön, samt så långt som möjligt arbetsmiljön,
uppfyller samhällets krav på gestaltning, frihet från buller, tillgång till solljus, rent vatten och ren luft.
● Natur- och grönområden med närhet till bebyggelse och med god
tillgänglighet värnas så att behovet av lek, rekreation, lokal odling samt
ett hälsosamt lokalklimat kan tillgodoses.
● Den biologiska mångfalden bevaras och utvecklas.
● Transporter och transportanläggningar lokaliseras och utformas så
att skadliga intrång i stads- eller kulturmiljön begränsas och så att de
inte utgör hälso- och säkerhetsrisker eller i övrigt är störande för miljön.
● Miljöanpassade kollektivtrafiksystem av god kvalitet finns tillgängliga
och förutsättningarna för säker gång- och cykeltrafik är goda.
● Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, bullerstörningar,
skadliga radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
● Mark- och vattenområden är fria från gifter, skadliga ämnen och
andra föroreningar.
● Användningen av energi, vatten och andra naturresurser sker på ett
effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska
och främst förnybara energikällor används.
● Andelen förnybar energi har ökat och skall på sikt svara för den
huvudsakliga energitillförseln.
● Naturgrus nyttjas endast när ersättningsmaterial inte kan komma i
fråga med hänsyn till användningsområdet.
● Naturgrusavlagringar med stort värde för dricksvattenförsörjningen
och för natur- och kulturlandskapet bevaras.
● Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar.
● Avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina
egenskaper och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan
bebyggelsen och dess omgivning.
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Järnvägsdammen i Åkarp.

Spillepengen

Arlöv

ha

Boklunden

0,7

Elisetorpsparken

9,9

Granlidsparken (exkl. naturområde)

0,9

Virvelvägen

2,1

MILJÖMÅLET God bebyggd miljö handlar framförallt om hur människans
samhällsstruktur ska kunna anpassas till ett hållbart samhälle, både för oss
själva och så att resurserna på jorden ska räcka. Under de senaste 50 åren har
samhällena växt både till yta och invånarantal. Även strukturen på samhällena har förändrats och ställer andra och högre krav på transporter och infrastruktur. För att möta kraven och samtidigt leva på ett hållbart sätt behövs
ett miljötänkande i planeringen. Målet belyser framförallt tätortsnära frågor
som buller, kretslopps- och hushållningstänkande, kulturbyggnader, energianvändning och avfall.
Den fysiska planeringen är viktigt ur frilufts-, transport-, kulturbevarandeoch energisynpunkt. Av energianvändningen i Sverige går 40 % till bebyggelse. Att minska förbrukningen av energi och fossil energi är nödvändigt
för att minska växthuseffekten. På flera orter i Sverige har det genomförts
stora satsningar på fjärrvärme med biobränsle och spillvärme för att minska
klimatpåverkan.
MÅNGA MÄNNISKOR i Sverige besväras av buller både inomhus och utomhus. I princip kan man säga att buller är oönskat ljud alltså ljud som människor störs av. Emellertid kan även önskade ljud, t.ex. musik, bli störande och
rent av skadlig om ljudnivån är för hög. Förutom skador på hörsel så som
t.ex. tinnitus, kan buller ge sömnsvårigheter, inlärnings- och koncentrationssvårigheter och hjärtproblem. Den vanligaste källan till buller i Sverige är
vägtrafiken.
Den totala avfallsmängden i Sverige har ökat genom årens lopp. Positivt är
dock att deponeringen av avfallet minskar och återvinning i form förbränning, biologisk behandling samt materialåtervinning generellt ökar.
Deponering ses som det sämsta alternativet för behandling av avfallet då det
genererar utsläpp som t.ex. växthusgaser och giftigt lakvatten samt att man
slösar bort resurser som skulle ha kunnat utvinnas ur avfallet.
ÄVEN INOMHUSMILJÖN innefattas i miljökvalitetsmålet. Många problem
med inomhusmiljön har sin grund eller sin lösning i ventilationssystemet i
byggnaden. Nationellt är målet att alla byggnader där människor vistas ofta
eller under längre tid ska ha en dokumenterat fungerande ventilation.
Radon är en radioaktiv gas som finns i många byggnader, källan är ofta blåbetong eller om byggnaden står på granitberggrund. Lösningen på radonproblem är i många fall ökad ventilation.

13,5
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Åkarp
Stationsparken

1,4

Svanetorpsvägen

3,8
5,2

Tabell 12. Parkytor med högt rekreationsvärde.

Synpunkter från invånare:
”Plantera buskar/träd på Spillepengen
så man slipper se återvinningsstationen
när man promenerar där.”
Besökare på Biblioteket i Åkarp

Rekreationsleder

Sträcka i km

Spillepengen

1,4

Natur- och kulturstråket

4

Tabell 13. Anlagda tätortsnära leder för rekreation.

Fysisk planering och kulturhistoriskt värdefull bebyggelse
NATUR-, KULTUR- OCH FRILUFTSMILJÖER finns inom kommunen och i

angränsande områden. Värdet på miljöerna har ökat i och med satsningar
som genomförts. Exempel på sådana satsningar är Naturpunkt strandäng
(Spillepengen), Natur- och kulturstråket från Möllan till Sege, Boklunden
vid biblioteket i Arlöv och Våtmarken vid Sege å. De geografiska avstånden
till naturen runt tätorterna Arlöv och Åkarp är generellt små. Ett problem
som finns i kommunen är de barriäreffekter som stora vägar och järnvägar
medför. Innanför motorvägarna i Arlöv och Åkarp finns i dagsläget ca 19 ha
parkytor som bedömts som parkytor med högt rekreationsvärde (Tabell 12).
För rekreation anlagda vandringsleder finns i dagsläget drygt 5 km vandringsled (Tabell 13).
I KOMMUNEN finns antagen bevarandeplan och naturvårdsplan för bevarande av kultur- och naturvärden. Det kanske viktigaste planeringsverktyget är
kommunens översiktsplan från 1998, aktualiserad 2006, vilken också belyser
frågorna.
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Översiktsplanens övergripande mål för boendemiljön är att en god boendemiljö skall erbjudas kommunens invånare. För att detta skall vara möjligt tar
översiktsplanen fasta på att: utveckla grönstrukturer inom och utanför tätorterna, skapa tätortsnära rekreationsområden, genomföra utbyggnad av miljöprioriterade genomfarter i tätorterna, genomföra miljöförbättrande åtgärder inom tätorterna i anslutning till omgivande trafiklederna och korsande
järnvägarna, minska trafikbarriärerna såväl inom som mot omgivningen. En
ny fördjupad översiktsplan för Arlöv håller på att tas fram och förväntas bli
klar under 2009.

BULLER
FÖRUTSÄTTNINGARNA

för att ha en låg bullernivå i kommunen är svåra.
Nationellt är de största
orsakerna till buller vägoch tågtrafik. Genom
kommunen löper hårt
trafikerade europavägar
och södra stambanan.
Buller har under en längre tid betraktats som ett av
de största miljöproblemen
i kommunen och flera
åtgärder har vidtagits.
I en enkätundersökning
som genomfördes under
slutet av 2007 upplevde ca Figur 17. Andelen svarande (%), uppdelat per post12 % av de svarande att de nummerområde, som alltid eller ibland upplever sig
störda av buller.
alltid stördes av buller i
sina bostäder eller i området där de bor under det senaste året. Över 35 % upplevde att de stördes
ibland (Figur 17). Invånarna i Burlövs kommun bedöms därefter vara utsatta för buller i relativt stor utsträckning. I Arlöv var de största bullerkällorna
grannar och tågtrafik. I Åkarp var motorvägstrafik och tågtrafik de största
källorna. Totalt sett var motorvägar den största källa hos de som alltid eller
ibland stördes av buller.Vid kommunala vägar och vid förskolor har bullermätningar genomförts mätningar saknas emellertid i dagsläget vid järnvägar
och riksvägar.

AVFALL

kg per inv.
och år

I BURLÖV SAMLAS mindre förpackningsmaterial och tidningar per invåna-

re in än i övriga Sverige (Figur 18). Detta kan tolkas på två sätt, antingen är
vi sämre på att återvinna eller så förbrukar vi mindre. Eventuellt lämnas
också avfallet till återvinning i någon annan kommun. I och med Burlöv
och Malmös gemensamma avfallsplan och hantering kan också statistiken
vara felaktig.
För Burlöv och Malmö gemensamt räknar man med att 70 % av allt tidningspapper och 65 % av allt glas samlas in, vilket är ett relativt bra resultat.
Sämre resultat visar dock insamlingen av metallförpackningar (32 %), pappersförpackningar (24 %) och plastförpackningar där endast 11 % samlas in.

GOD INOMHUSMILJÖ
RADON ÄR ett grundämne som finns naturligt i många material som vi
antingen bygger på eller bygger med. I Burlövs kommun är marken relativt
förskonad från radoninnehåll.

Figur 18. Kg återvunna förpackningar per invånare och år i Burlöv, Malmö och Sverige (bearbetad data från FTI AB).

Synpunkter från invånare:
”Vill ha möjlighet att kompostera matavfall i samband med sopsortering.
Pinsamt att ligga så efter resten av landet...”
Besökare på Burlövs center
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Under 2006 genomfördes ett större projekt där radon i skolor och förskolor eller motsvarande mättes. Totalt togs det prover på 35 olika verksamheter med 1 till 16 doser per verksamhet. Glädjande nog visade resultaten att
inga verksamheter låg över riktvärdet 200 Bq/m3 (Figur 19).
Bq/m3

3

Figur 19. Radonhalter i skolor och förskolor i Burlövs kommun under år 2006. Skolan
med högst radonhalt är längst till höger.

PERIODEN MELLAN 2005 till 2008 har radonmätningar i ca 60 olika bostä-

der genomförts, varav 20 hade värden över riktvärdet 200 Bq/m3 (Figur 20).
Mätningarna har företrädesvis genomförts i villor samt där man kan misstänka radon vilket innebär att andelen bostäder med radon över 200 Bq/m3
inte är representativt för kommunen som helhet.
antal objekt

3

3

Figur 20. Uppmätta radonhalter 2005-2008 i bostäder uppdelat på fastigheter under
och över riktvärdet.

ENERGIANVÄNDNING I BYGGNADER
FÖR NULÄGESBESKRIVNING och mål för energianvändning hänvisas till
Kommunens energi- och klimatstrategi och miljömålet Begränsad klimatpåverkan.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, FYSISK PLANERING

Senast år 2015 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för en miljöanpassad och hälsosam bebyggelsestruktur.
Målet innefattar i enighet med miljömålsrådets förslag med lokala anpassningar,
● varierat bostadsutbud,
● resurssnåla och hållbara transporter,
● bevarande och utveckling av kulturhistoriska och estetiska värden,
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● tätortsnära natur, där grönytor och vatten bevaras och andelen hårdgjorda ytor inte ökar
● effektiv och minskad energianvändning där förnyelsebar energi främjas,
● miljöanpassad VA-hantering med hänsynstagande till framtida klimatförändringar.
● planera för minskat bilanvändande
DELMÅL 2, BULLER

Burlövs kommun ska arbeta för att trafikbullernivåerna utomhus i bostadsmiljöer minskar. De som är mest bullerutsatta ska prioriteras först och riktvärdena inomhus och i bostadsmiljöer skall uppnås till 2015.
DELMÅL 3, NATURGRUS

Naturgrus nyttjas av kommunen endast när ersättningsmaterial inte kan
komma ifråga med hänsyn till användningsområdet.
DELMÅL 4, AVFALL

År 2015 tas resurserna i avfallet till vara på i så hög grad som möjligt, samtidigt som påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.
Avfallshanteringen är enkel och effektiv.
DELMÅL 5, ENERGIANVÄNDNING

Kommunen ska verka för att den totala energianvändningen ska minska
med minst 10 % per person till år 2015 jämfört med 2006, enligt Energioch klimatstrategin för Burlövs kommun.
DELMÅL 6, BYGGNADER OCH HÄLSA

År 2015 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt.
Därför ska Burlövs kommun verka för att:
● samtliga byggnader där folk vistas ofta eller under en längre tid senast
2015 har en dokumenterat fungerande ventilation,
● radonhalten i alla skolor och förskolor år 2015 är lägre än 200 Bq/m3
luft, och att
● radonhalten i alla bostäder år 2015 är lägre än 200 Bq/m3 luft.
DELMÅL 7, ENERGISNÅL BEBYGGELSE

I Burlövs kommun ska minst 15 % av all nybyggnation (efter 2009) utgöras
av energisnål bebyggelse år 2015.

I samhällsplaneringen tillämpas fortlöpande Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för
vägtrafikbuller samt Banverkets policy för tågtrafikbuller tills nya konkretiserade riktvärden
TN
för olika miljöer (till exempel lokaler eller rekreationsområden) och planeringssituationer
har fastställts.

Trafikbullerberäkningar genomförs i detaljplaneringen.

4

5

Nämnd
TN

TN, MBN

Åtgärd

Fortsatt upprustning av parker/grönområden och lekplatser.

Utveckla naturstråket längs Sege å och anlägg vandringsled.

Nr.

6

7

SAMHÄLLSPLANERING

Fortlöpande

TN

Policy för nybyggnation med avseende på buller och risker längs järn- och motorvägar.

3

TN

Fortlöpande

MBN, KS

En kartläggning genomförs av bullerfria områden, i synnerhet nära tätorter, och i översiktsplanerna redovisas hur dessa ska skyddas.

2

Tätortsnära natur av
hög kvalitet
~ 300 000
2015

Bättre närmiljö

~ 1-2 miljoner/år

fortlöpande 2009-2015

Vinster

Underlag för att
begränsa bullerproblem

Ökar kvalitet tätortsnära naturen och
andra samlingspunkter

Hälsosam boendemiljö

Underlag för att
begränsa bullerproblem

Ca kostnad (kr)

Konsulttimmar

Konsulttimmar

Arbetstimmar

Konsulttimmar

Hälsosam boendemiljö
och underlag till yttrande

Vinster

Genomförandetid

fortlöpande 2009-2015

Fortlöpande

200 000

2009 och därefter fortlöpande 2009-2015

MBN, TN

Åtgärdsprogram/handlingsplan för buller i Burlövs kommun och genomförande av åtgärderna enligt programmet.

1

Ca kostnad (kr)

Genomförandetid

Nämnd

Åtgärd

Nr.

BULLER

Se även Begränsad klimatpåverkan för fler åtgärder som leder till God bebyggd miljö.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL MYLLRANDE VÅTMARKER
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Arbetstimmar

återkommande under
perioden

Fortlöpande

Fortlöpande

Fortlöpande

2010

KFN, MBN, BUN

TN, KS

KS, TN

MBN

KS, MBN

MBN

Miljömålen och folkhälsomålet som checklista i framtagandet av alla planprogram, detaljplaner och översiktsplaner.

I översikts- och detaljplanering följs Boverkets rekommendationer om maximalt avstånd
mellan bostäder och parker respektive större rekreationsområden (50, 200 och 500 m).

Markägare stimuleras att ytterligare öka den allemansrättsligt tillgängliga marken nära tätorter genom till exempel fler stigar och gångbara kanter i jordbruksmark, så kallade beträdor, TN
och i skog.

TN, MBN

Skåneledsvandring för allmänheten med naturguidning.

I betydligt större omfattning används möjligheten att inrätta natur- och kulturreservat nära
tätorter.

Konsultation av kommunekolog görs efter behov vid planläggning.

Inventeringar görs och närvärmestrategier tas fram för alla orter med fler än 500 invånare.

Kommunal kompetensutveckling genomförs för att initiera arbetet med att kvalitetssäkra
innehållet i energiplaner/program, översiktsplaner m.m.

11

12

13

14

15

16

17

18

Fortlöpande

Fortlöpande

fortlöpande 2009-2015

Ökar genomförandegraden av åtgärder

Minskat energibehov

arbetstimmar + ev.
konsulttimmar

arbetstimmar

Ökar kvalitet och
kvantitet på den
tätortsnära naturen

Ökar kvalitet och
kvantitet på den
tätortsnära naturen

Ökar möjligheterna till
rekreation

Ökar möjligheterna till
rekreation

Större interaktion mellan miljömål och praktik

Tillgängliggörande av
tätortsnära natur av
hög kvalitet

Tätortsnära natur av
hög kvalitet

Underlagsmaterial till
yttrande och planer

Tätortsnära miljöer av
hög kvalitet

Beroende på behov

-

-

-

Arbetstimmar

275000

2009

MBN, TN

Invigning av en etapp av Skåneleden genom Burlövs kommun.

10000

10

2014

MBN

Miljörelaterad hälsoenkät, uppföljning av undersökningen 2007.

fortlöpande 2009-2015

9

TN

Fortsatt upprustning av utemiljöer på skolor och förskolor.

8
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KS

I planeringen prioriteras cykeltrafik och cykelparkering ytterligare, i synnerhet i planeringen av tätorter.

I planer och beslut prioriteras tätortsutveckling kring goda kollektivtrafiklägen, i synnerhet spårburna lägen.

I översiktsplanen redovisas hur utbudet av bostäder, arbetsplatser, service och kultur ska bidra till att minska
transportbehovet och bilanvändningen i kommunen.

21

22

23

Fortlöpande

TN

TN

MBN

Mätning av radonhalter utförs i samband med nyproduktion på normal- och högriskområden.

Radonriskkartor sammanställs för hela länet. Kommunerna håller dessa aktuella och utformar riktlinjer för
bedömning av radonrisk vid prövning av bygglov.

25

26

Åtgärd

Kommunal städ- och skräpplockardag under HSR:s skräpplockarvecka.

Nr.

27

AVFALL

Fortlöpande

TN, MBN

Uppföljning görs av att obligatorisk kontroll av ventilationssystem (OVK) genomförs av fastighetsägare.
Kontrollen av ventilations- och energioptimering vid nybyggnad skärps.

24

Genomförandetid
årligen

Nämnd
KS, TN, BUN

2010

Fortlöpande

Nämnd

Åtgärd

?

Minskade utsläpp

Minskar utsläpp genom
att erbjuda konkurrenskraftig kollektivtrafik

Minskar utsläpp genom
att erbjuda goda cykelstråk

Minskar utsläpp genom
att erbjuda goda cykelstråk

Minskar utsläpp genom
att erbjuda konkurrenskraftig kollektivtrafik

Vinster

arbetstimmar

0

-

Mindre skräpigt och mer
attraktivt samhälle

Vinster

Minskad risk för
radonskador

Minskad risk för
radonskador

Bättre inomhusmiljö
och minskat energislöseri

Ca kostnad (kr) Vinster

-

-

-

-

Arbetstimmar

Ca kostnad (kr)

Ca kostnad (kr)

Genomförandetid

Fortlöpande

Fortlöpande

2010

TN

Fortlöpande

Genomförandetid

Nr.

INOMHUSMILJÖ

KS, TN

Lokala cykelplaner tas fram och genomförs.

20

TN, KS

Kollektivtrafiken prioriteras ytterligare.

19

Nämnd

Åtgärd

Nr.

TRANSPORTER
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Åtgärd

Skol-/klassråd med miljö på agendan på skolorna där eleverna är delaktiga.

Nätverk av miljöansvariga anställda på skolorna.

Miljöråd bestående av tjänstemän från olika förvaltningar som träffas 3-4 ggr/år.

Föreläsningar om aktuella miljöfrågor på biblioteket.

Skåneledsvandring (Fulltofta) för mellanstadieelever med naturpedagog.

Nr.

33

34

35

36

37

ÖVRIGT

Källsortering inom alla kommunens verksamheter.

32

årligen

fortlöpande 2009-2015

BUN

fortlöpande 2009-2015

fortlöpande 2009-2015

fortlöpande 2009-2015

Genomförandetid

2009-2010

MBN, KFN

alla

BUN

BUN

Nämnd

alla

TN, VA-syd

Avfallsinsamlingen och behandlingen styrs över till system med separat hantering av bland annat
organiskt avfall.

31

2010

fortlöpande 2009-2015

TN, MBN, VAsyd

Verka för fastighetsnära insamling av källsorterat avfall.

30

fortlöpande 2009-2015

2013

Inrättande av en miljöstation i Burlöv med möjlighet att lämna farligt avfall.

29

MBN

TN, MBN

Information till hushåll om avfallshantering (källsortering, farligt avfall etc.).

28

Ökat genomförande av
åtgärder i MP
Ökat miljötänk och strävan
mot en hållbar utveckling
Ökad förståelse för naturen
och därigenom större hänsynstagande

Arbetstimmar +
ev. föreläsare
100 kr/elev +
bussresa

Ökat miljöarbete på skolorna

Ökat miljötänk och strävan
mot en hållbar utveckling

Vinster

Ökat kretsloppsarbete och
minskat resursslöseri

Ökat resursomhändertagande och mindre klimatpåverkan

Ökat kretsloppsarbete och
minskat resursslöseri

Ökat kretsloppsarbete och
mindre gifter i miljön

Ökat kretsloppsarbete och
mindre gifter i miljön

Arbetstimmar

Arbetstimmar

0

Ca kostnad (kr)

500000

-

-

?

0

75

Källa

MBN

VA-syd

FTI

MBN

TN

TN

God bebyggd miljö

Radon i bostäder och skolor

Totala avfallsmängder

Återvunnet avfall från FTI

Enkät om buller

Längd anlagd vandringsled

Yta parkområden

INDIKATORER

antal ha parkyta med högt rekreationsvärde i kommunen

antal km uppmärkt vandringsled

Antalet som är störda av buller per postnummer

Kg per invånare och avfallssort

Kg per invånare

Objekt som är över respektive under 200 Bq/m3

Vad mäts?

Utdrag i geosecma

mätningar i geosecma

Behövs göras vid varje uppföljning

www.ftiab.se

Kontakta VA-syd

MBN

Var hittas siffrorna?

Tidskrävande och säsongsberoende

Osäkra beräkningar pga. trolig samrapportering med Malmö

I dagsläget finns endast Burlöv och
Malmö sammanslaget.

Rapportering sker fortlöpande

Kommentar
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Miljökvalitetsmål 14

Ett rikt
växt- och djurliv
"Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer skall värnas. Arter skall kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor skall ha tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."
Generationsperspektivet enligt prop. 2004/05:150
● Samhällets insatser för att bevara den biologiska mångfalden bedrivs
med ett landskapsperspektiv på förvaltningen av ekosystemen.
Ekosystemens buffertförmåga bibehålls, dvs. förmågan att klara av förändringar och vidareutvecklas, så att de kan vara fortsatt produktiva
och leverera varor och tjänster.
● Landskapet, sjöar och hav är så beskaffat att arter har sina livsmiljöer
och spridningsvägar säkerställda.
● Det finns tillräckligt med livsmiljöer så att långsiktigt livskraftiga
populationer av arter bibehålls (gynnsam bevarandestatus).
● I områden där viktiga naturtyper skadats restaureras sådana så att
förutsättningarna för den biologiska mångfalden väsentligt förbättras.
Det kan t.ex. handla om naturtyper som generellt har minskat kraftigt i
yta och utbredning, som fått sina kvaliteter som livsmiljö generellt utarmad, som hyser en stor mångfald av arter eller som hyser genetiskt
särpräglade bestånd av arter.
● Arterna är spridda inom bl.a. sina naturliga utbredningsområden i
landet så att genetisk variation inom och mellan populationer är tillräcklig.
● Främmande arter eller genetiskt modifierade organismer som kan
hota människors hälsa eller hota eller utarma biologisk mångfald i
Sverige introduceras inte.
● Den biologiska mångfalden upprätthålls i första hand genom en kombination av hållbart nyttjande av biologiska resurser, bevarande av arter
och deras livsmiljöer samt åtgärder för att minimera belastningen av
föroreningar och genom att begränsa klimatpåverkan.
● Arter som nyttjas t.ex. genom jakt och fiske förvaltas så att de långsiktigt kan nyttjas som en förnyelsebar resurs, och så att ekosystemens
strukturer och funktioner inte påverkas.
● Människor har tillgång till natur- och kulturmiljöer med ett rikt växtoch djurliv, så att det bidrar till en god folkhälsa.
● Det biologiska kulturarvet förvaltas så att viktiga natur- och kulturvärden består.
● Samhället och dess medborgare har en bred kunskap om och förståelse för vikten av biologisk mångfald.Traditionell och lokal kunskap om
biologisk mångfald och dess nyttjande bevaras och används när så är
lämpligt.
● Sverige deltar aktivt i det internationella miljösamarbetet för att
bevara biologisk mångfald.
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BAKGRUND
Faktaruta
Ö-teori - vad är viktigt för biologisk
mångfald:
● Ca 50% av arterna kan förväntas försvinna helt om biotoparealen minskar
med 90%.
● När en mindre del av biotopen återstår, kan förlusten gå mycket snabbt.
● Teorin gäller inte bara för riktiga öar
som omges av vatten, utan kan även tilllämpas på områden med högt naturvärde i ett ”hav av vardagslandskap” som
domineras av jord- eller skogsbruk. Även
mycket små områden, som åkerholmar,
grönområden eller dammar omfattas av
teorin.
...slutsatser om ö-teorin
● Hellre större naturområden än mindre,
● hellre större områden än flera mindre,
även om den sammanlagda arealen är
lika stor i båda fallen,
● hellre närliggande områden än områden isolerade från varandra,
● hellre områden som ligger nära ekologiska korridorer än långt ifrån

Granbacken

ETT RIKT växt- och djurliv är det senaste i raden miljömål. Målet lades fram

till riksdagen i november 2005 och antogs därefter. Eftersom Burlövs kommuns tidigare miljöprogram togs fram för perioden 2003-2008 var inte miljömålet med. Således blir det premiär för målet i Burlövs kommun i och
med Miljöprogram 2009-2015.
Miljömålet går på många punkter in i andra miljömål, som Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker osv., vilket gör distinktionen mellan målen
svår. Miljömålsrådet har i rapporten Nu är det bråttom! föreslagit att en del
delmål som tidigare låg inom andra miljömål istället lyfts in under miljömålet Ett rikt växt- och djurliv.
SVERIGE HAR i och med FN:s Johannesburgkonferens 2002 förbundit sig
att till 2010 hejda förlusten av biologisk mångfald. Miljömålet Ett rikt växt
och djurliv är en del i arbetet att hålla vad man åtagit sig.
Biologisk mångfald är ett vitt begrepp men kan definieras i tre kategorier;
mångfald i ekosystemet, rikedom av arter och genetisk variation inom en
art.
VARFÖR ÄR biologisk mångfald så pass viktigt att man nationellt såväl som
internationellt antar mål och konventioner för bevara den? När man beskriver vikten av den biologiska mångfalden används ofta de fyra viktigaste
argumenten (naturvårdsverket):
● Försörjning och välstånd. Biologiska resurser utgör basen för livsuppehället och mycket av dagens och morgondagens näringsverksamhet. Studier av
naturen genererar såväl nya tekniska uppfinningar som ny råvara. Gener är
den yttersta "råvaran" för den bioteknik som nu tillämpas inom läkemedelsindustri, jordbruk, med mera.
● Ekosystemtjänster. Ekosystemen utför många tjänster som tas för givet
och därför inte värderas i pengar. Exempel på detta är mikroorganismernas
frigörelse av näringsämnen, deras nedbrytning av föroreningar i luft, mark
och vatten, insekternas pollinering och vegetationens vattenreglerande
effekt.
● Estetiska värden. Naturen har alltid varit en inspirationskälla för människan och ger avtryck inom såväl konsten som litteraturen. Naturen skänker
ovärderliga upplevelser, sinnesro och befrämjar hälsan.
● Etiska och existentiella värden. Livets mångfald är ett resultat av miljarder
år av evolution. Och vilken rätt har vi att utarma naturresurserna, och därigenom inskränka på framtida generationers utvecklingsmöjligheter? Vi är
själva en del av mångfalden. Genom att betrakta och utforska livets mekanismer och utveckling kan vi bättre förstå vår egen roll i tillvaron.
DE STORA RISKERNA för den biologiska mångfalden är kopplade till
mänsklig aktivitet.Aktiviteter som minskad hävd och effektivisering av jordbruk leder till att livsmiljöer försvinner. Även om inte alla livsmiljöer försvinner kan avståndet mellan rika livsmiljöer bli för stort och försvåra spridningen av arter mellan livsmiljöerna. Livsmiljöerna blir isolerade och även
den genetiska mångfalden blir lidande.
De moderna bruksmetoderna medför ofta ensidigt bruk av marken vilket
missgynnar mångformigheten av livsmiljöer. Detta får till följd att arter som
är beroende av en viss typ av livsmiljöer riskerar att försvinna. Andra typer
av förstörelse av betydelse för den biologiska mångfalden är jakt, insamling
av djur och växter, gifteffekter från kemikalier och bekämpningsmedel.
Gifteffekter slår främst mot vattenbundna organismer och toppkonsumenter.
ETT ANNAT STORT HOT mot den biologiska mångfalden är de förestående
klimatförändringarna som kommer att flytta växtzoner och olika livsmiljöer. I ett längre perspektiv kommer förmodligen Skåne i likhet med övriga
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Sverige att få en förändrad vegetation vilket djuren inte hinner anpassa sig
till utan måste flytta eller kommer att försvinna.

LÄGET I BURLÖV

antal fynd av rödlistade arter

KNAPPT 70 % av de kärlväxter, som är klassade som hotade är knutna till
livsmiljöer i jordbrukslandskapet. Inget annat område i Sverige har så många
hotade växt- och djurarter som Skåne.
Enligt utdrag från artdatabankens register har det från mitten av 1700-talet
till 2005 registrerats knappt 100 rödlistade arter i Burlövs kommun. Under
perioden var den vanligast förekommande arten luddvårlök som är klassificerad som sårbar. Senaste fyndet skedde på kyrkogården vid den gamla kyrkan. Kustgentiana, strandvedel, spjutsporre var vanligt inventerade växter vid
sekelskiftet men har sedan början av 1900-talet inte påträffats. Kustgentiana,
strandvedel och spjutsporre klassas nu som starkt hotade. Kustgentiana och
strandvedel är knutna till havsstränder och jordbruk, en trolig anledning till
varför den försvunnit är förändrat bruk av strandängarna. Spjutsporren är
knuten till jordbruk och har kanske konkurrerats ut p.g.a. ett moderniserat
jordbruk.
HUR MÅNGA rödlistade arter och det totala antalet
arter man hittar är naturligtvis beroende på hur ofta
och hur omfattande inventeringar och rapporteringar är. Det är därför svårt att veta hur trender ser
ut och att några dra slutsatser. De flesta fynden av
rödlistade arter i kommunen är knutna till
jordbrukslandskapet och
därefter
havsstränder
(Figur 21). Det skall
emellertid tilläggas att
exempelvis
kategorin
jordbrukslandskapet kan
vara en kombination av
många kategorier som
t.ex. jordbrukslandskapet Figur 21. Fynd knutet till naturtyp.
Fynd av rödlistade arter i Burlövs kommun knutna
och våtmarker eller havs- till olika naturtyper (vissa arter förekommer i fler
stränder.
naturtyper av praktiska skäl redovisas de dock
FLORAN OCH FAUNAN

endast i en kategori) (bearb. artdatabanken).

antal fynd av rödlistade arter

har förändrats under det
senaste århundradet. På 1800-talet fanns fler av de vi
idag ser som starkt hotade arterna. Totalt 8 olika arter
fördelat på 43 fynd. Dessa arter har nu helt försvunnit
från kommunen. Det har däremot hittats fler av de missgynnade arterna på senare tid (Figur 22).
VIKTEN AV ATT bevara
mångformigheten i landskapet är stor då det är en
förutsättning för ett rikt
växt- och djurliv och
därmed den biologiska
mångfalden. Kopplingen
till Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmar- Figur 22. Rödlistade arter 1881–2001.
ker och Hav i balans satm Fynd av rödlistade arter i kommunen uppdelat på
levande kust och skärgård dess känslighet (bearbetad data från artdatabanförstärks därigenom för ken).

Kronetorps park
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Starkt
hotad
Kärrsnäppa: Förekom tidigare på
Tågarps hed. Senaste
observationen är från
2000. Nuvarande hävd och
skötsel innebär teoretisk
möjlighet för återinvandring. Tyvärr minskar arten
kraftigt i resten av det
skånska utbredningsområdet vilket missgynnar möjligheterna till återinvandring.

att minska förlusten av den biologiska mångfalden i kommunen.
I Naturvårdsplan 1995 för Burlövs kommun redovisas Tågarps hed,
Bernstorps mosse och området vid Mossvägen som de områden där flest
hotade arter har sina livsmiljöer i kommunen. Ett annat viktigt naturområde är Kronetorps park vilket är har en viktig funktion som spridningslokal
för växter och djur. Parken ligger tätortsnära och där växer orkidéer och
vårblomningen är rik.
FÖR ATT ÖKA den biologiska mångfalden i kommunen behövs fler livsmiljöer. Bland det viktigaste för att skapa goda livsmiljöer för ett rikt växt- och
djurliv i vardagslandskapet är sprutfria zoner i åkerlandskap, slåtter- och
betesmark, ekologiska korridorer, småvatten och kantzoner.

Sårbara
Årta:

Häckade på Tågarps hed
under åren 1995-2000.
Ses numera mycket sparsamt i området och endast
som rastande. Återinvandring är dock inte utesluten,
men härför krävs sannolikt
bättre vattenstatus i
Kalinaån och Alnarpsån
(där ungarna växer upp).

Småtärna:

Häckade vid Tågarps hed
under åren 1992-1994. Har
idag sin närmaste förekomst i Malmö Norra
hamn. Då detta område
för närvarande genomgår
stora förändringar genom
byggnation och markarbeten, är en återinvandring
till kuststräckan Tågarps
hed och norrut inte omöjlig. Statusen på området
och inte minst beträdnadsförbudet är positiva faktorer i sammanhanget.

Turkduva:

Pungmes:

Häckade med 30 par i
Burlövs kommun 1991
(Bengtsson & Larsson).
Har därefter hållit en förvånansvärt stabil stam och
förefaller dessutom ha
ökat något. Kärnområden
är delar av Åkarp, Burlövs
Egnahem, villaområdena
vid Allégatan, Borggatan,
Hamngatan, Tågarpsvägen
samt Lillevångsområdet.
Häckar åtminstone vissa
år vid Bernstorps mosse.
Första kända häckningsförsöket gjordes 2005.

Tabell 14. Statusen för de mest hotade fåg larna i Burlövs kommun (Kenneth
Bengtsson)

Fåglar
Skånes ornitologiska förening bevakar kontinuerligt fågellivet i kommunen.
Föreningen bedömer situationen för fåglarna som dålig men att de åtgärderna som är vidtagna t.ex. naturreservatet på Tågarps hed, dammarna längs
Natur- och kulturstråket förbättrat för fåglarna. Sedan 1991 har flera nya
fåglar börjat häcka i kommunen, bl.a. brun kärrhök, pungmes och vitkindad
gås.Till vänster ser du en situationsbeskrivning av de mest hotade fåglarna i
kommunen (Tabell 14).

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
DELMÅL 1, FÖRLUST AV BIOLOGISK MÅNGFALD

● Burlövs kommun ska verka för att förlusten av biologiska mångfalden i
kommunen skall vara hejdad senast 2015.
DELMÅL 2, HOTADE ARTER

● Burlövs kommun skall verka för att det nationella delmålet om bevarandestatusen för hotade arter skall ha förbättrats senast år 2015, så att andelen
bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat med minst 30 procent jämfört med år 2000, utan att andelen försvunna arter har ökat.
DELMÅL 3, EKOSYSTEM

● Burlövs kommun skall verka för att biologisk mångfald och biologiska
resurser såväl på land som i vatten senast 2015 nyttjas på ett hållbart sätt så
att arter och ekosystem bevaras och återställs på landskapsnivå.
DELMÅL 4, TÄTORTSNÄRA NATUR

● Tillgången på tätortsnära natur med höga frilufts-, kulturmiljö- och
naturvärden skall öka kontinuerligt till år 2015.

2010

MBN, E.ON

BUN

Uppsättning av holkar och siktskivor vid natur- och kulturstråket.

Miljöanpassade läroplaner. Ex "Alla elever ska under sitt första läsår besöka ett naturområde i kommunen och studera växter och djur som finns här" eller "Naturprojekt i 8:e klass".

4

5

Källa

SCB

MBN, artdatabanken

Ett rikt växt och djurliv

Antal skyddade områden

Rödlistade arter

INDIKATORER

2012-2015

MBN

Åtgärder vid kommunens naturområden enligt naturvårdsplanens förslag.

3

http://www.scb.se/templates/Standard____105436.asp

Skyddad natur efter kommun och skyddsform.
Nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, djur- och
växtskyddsområde.

Arbetstimmar

-

Var hittas siffrorna?

Inventerad rödlistade arter i olika områden. Utdrag från art- MBN
databanken på rödlistade arter.

Kunskap om var den viktiga och skyddsvärda
naturen finns

Gynnande av inhemska
arter

Vinster

Uppdatering kräver beställning.
Det som mäts är beroende av
inventering och rapportering.

I dagsläget bristande.

Kommentar

Ökad förståelse för naturen och därigenom större
hänsynstagande

Lägre antal dödsfall för
fåglar

Beroende på åtgärÖkad biologisk mångfald
der

250 000

-

Ca kostnad (kr)

Vad mäts?

fortlöpande 2009-2015

2011

TN, MBN

Framtagande av ny naturvårdsplan och grönplan.

2

Fortlöpande

TN

Genomförandetid

Inhemska arter väljs företrädesvis vid plantering i naturområden.

Nämnd

1

Nr. Åtgärd

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
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Miljökvalitetsmål 15

Hälsa på lika villkor
"Samhälleliga förutsättningar ska skapas för en god
hälsa på lika villkor för hela befolkningen."
Mål för folkhälsa enligt prop. 2007/08:11
I propositionen redogör regeringen för en förnyad folkhälsopolitik. Folkhälsoarbetet bör ha människans behov av integritet
och valfrihet som grund och bygga på sambandet mellan hälsans
villkor och individens förutsättningar. Det hälsofrämjande inslaget i det förebyggande folkhälsoarbetet bör betonas.
Kommuner och landsting har en nyckelroll inom folkhälsoarbetet och bör i den egenskapen förbättra och utveckla sina metoder och verktyg. Barn och unga samt äldre är särskilt angelägna
målgrupper för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet. För att
intensifiera och förstärka arbetet inom särskilt viktiga folkhälsopolitiska områden har regeringen avsatt 115 miljoner kronor
2008 och avser att avsätta samma belopp årligen 2009 och
2010. Dessa medel kommer framför allt att användas till att
stärka och stödja föräldrar i deras föräldraskap, att intensifiera
det självmordsförebyggande arbetet, att främja bra kostvanor
och fysisk aktivitet samt att minska tobaksbruket. Den nuvarande mål- och uppföljningsstrukturen möjliggör ett bra och
omfattande aktivt folkhälsoarbete men rubriceringen av målområdena bör tydliggöras. Regeringen föreslår att målområdena
ska vara:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Delaktighet och inflytande i samhället
Ekonomiska och sociala förutsättningar
Barns och ungas uppväxtvillkor
Hälsa i arbetslivet
Miljöer och produkter
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
Skydd mot smittspridning
Sexualitet och reproduktiv hälsa
Fysisk aktivitet
Matvanor och livsmedel
Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel
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BAKGRUND
SVERIGE HAR en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Det

övergripande målet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
för hela befolkningen. Särskilt angeläget är det att förbättra hälsan för de
grupper som är mest utsatta.
På nationell nivå ansvarar regeringen för folkhälsoarbetet. Statens folkhälsoinstitut samordnar och följer upp arbetet. I Skåne har Region Skåne antagit
en regional folkhälsostrategi för åren 2006-2009. Region Skåne pekar i den
regionala folkhälsostrategin särskilt ut följande fokusområden utifrån de
stora hälsoproblemen och de 11 nationella målen för folkhälsa:
● Jämlik och jämställd hälsa

Synpunkter från invånare:
Jag saknar underhållning för oss gamla
och handikappade.
Besökare på Burlövs center

● Stödjande miljöer
● Kost och fysisk aktivitet
● Tobak, alkohol, narkotika och övriga droger
● Psykosocial hälsa
DEN KOMMUNALA nivån utgör basen i folkhälsoarbetet och kommunen har

såväl tillsynsansvar som ansvar för hälsofrämjande insatser. Kommunen är
också en stor verksamhetsutövare, inköpare och arbetsplats, vilket ökar
genomslagskraften i folkhälsoarbetet.
Folkhälsoarbete utgår från befolkningens behov med utgångspunkt från
sociala sammanhang, livsstil, miljö och ekonomi. Genom folkhälsoarbetet
skapas möjligheter till ett tvärsektoriellt perspektiv. Detta bidrar till att kommunens samlade resurser tillvaratas och ger förutsättningar för människor att
inte bara etablera och bibehålla hälsosamma levnadsvanor, utan även kunna
förändra mindre hälsosamma levnadsvanor.

LÄGET I BURLÖV
BURLÖVS KOMMUNS strategiska arbete i miljöprogrammet med det lokala

miljömålet Hälsa på lika villkor utgår ifrån Region Skånes fem fokusområden samt ifrån de nationella målen i regeringens proposition Mål för folkhälsa, 2007/08:11.
För att jämföra hälsoläget inom landet används ofta ohälsotal som ett mått
på hur välmående befolkningen är. Ohälsotalet är antalet dagar som försäkringskassan betalar ut ersättning i form av sjukpenning, arbetssjukskadepenning, förtidspension, rehabiliteringspenning och sjukbidrag till en person.
Beroende på hur man ser det har Burlövs kommun ett högt till medel högt
ohälsotal. Sedan 2003, då ohälsotalet var som högst i Sverige, har ohälsotalet stadigt sjunkit i Burlöv i likhet med övriga Sverige. Burlövs kommun har
dock fortfarande ett högre ohälsotal än Sveriges befolkning i genomsnitt
(Figur 23).
Ohtal

Figur 23. Jämförelse av Burlövs kommuns ohälsotal gentemot Skånes och Sveriges
(bearbetad data från Försäkringskassan).

I jämförelse med övriga kommuner i Sverige är ohälsotalet nära medel och
kommunen placerar sig rangordningsmässigt ungefär i mitten, dvs. att det

Fysisk aktivitet främjar folkhälsan - Burlövs
kommun satsar på bra cykelvägar.
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finns ungefär lika många kommuner, som har sämre som bättre ohälsotal
(Figur 24).
Ohtal

Figur 24. Jämförelse av Burlövs kommuns ohälsotal gentemot övriga Sveriges kommuner som representeras av ljusblå staplar (bearbetad data från Försäkringskassan).

FOLKHÄLSOENKÄT 2004
VART FJÄRDE ÅR genomförs en folkhälsoenkät av Region Skåne där bland
annat hälsan i kommunerna jämförs med varandra och regionen i sin helhet. I dessa undersökningar tenderar Burlövs kommun i många fall att ha
sämre hälsa i de olika folkhälsoområdena än övriga Skåne.
Nedan redovisade sammanställning är baserade på resultaten från undersökningen Folkhälsa i Skåne 2004, Hälsoförhållanden i Burlöv, Mellersta Skånes
sjukvårdsdistrikt och Skåne.

Jämlik och jämställd hälsa
HÄLSOLÄGET SER idag olika ut beroende på vilket kön man tillhör, vilken
etnisk bakgrund man har och vilket geografiskt område man kommer ifrån.
Skillnaderna i medellivslängd och hälsosituationen mellan kommunerna
och stadsdelarna i Skåne är stor. I Burlövs kommun finns en stor etnisk
mångfald av människor, bostadsmiljöer och utbildningsnivåer. Huruvida
detta avspeglats på hälsosituationen mellan grupperna är dock inte vidare
analyserat.

Stödjande miljöer
MILJÖERNA RUNT omkring oss spelar stor roll för livssituationen och däri-

genom folkhälsan. Ur folkhälsoperspektiv handlar miljö om bl.a. arbets-,
skol- och boendemiljö, utbildning och fritid. Känslan av att vara osäker i sitt
boendeområde är högre för både män och kvinnor i Burlöv än i övriga
Skåne. Även när det gäller lågt socialt deltagande1) och svagt socialt stöd i
arbetet tenderar både männen och kvinnorna i Burlövs kommun att ha det
sämre ställt än övriga Skåne.

Kost och fysisk aktivitet
I BURLÖVS KOMMUN tenderar övervikt hos både män och kvinnor att vara

Burlövsbadet – en bra plats för fysisk aktivitet.

större än i övriga Skåne. 40 % av kvinnorna och 60 % av männen i Burlöv
uppges vara överviktiga. Däremot tycks fetma för män vara ett mindre problem i Burlöv än i övriga Skåne medan det för kvinnor tycks vara ett större problem. Övervikt och fetma är idag ett av vår tids stora folkhälsoproblem.
Större andel av de svarande i Burlöv hade låg fysisk aktivitet på fritiden än
de svarande i övriga Skåne. God fysisk aktivitet främjar folkhälsan utan att
åsamka kroppen skada. En för hög fysisk aktivitet kan vara förknippat med
sjukdomar som t.ex. ätstörningar. Barn rekommenderas 60 minuter fysisk
aktivitet dagligen.
1) Statistiskt säkerställt för kvinnor. Analyserna har utförts av Socialmedicinska enheten, Region Skåne.
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Tobak, alkohol, narkotika och övriga droger
I BURLÖVS KOMMUN befinner sig färre män och kvinnor i intervallet för

riskkonsumtion av alkohol än i övriga Skåne. Andel män och kvinnor som
ligger i riskzonen var år 2004 ca 11 % respektive 8 %. Alkoholkonsumtion
bär med sig stora kostnader varje år för sjukvården och för individer.
Alkoholkonsumtionen bär också med sig sekundära effekter som t.ex. ökad
brottslighet och skadegörelse.
Större andel, framförallt kvinnor men även män, i Burlövs kommun röker
dagligen än i övriga Skåne. Den dagliga rökningen är ca 5 % större för kvinnor i Burlöv än övriga Skåne. Rökningen är, trots en nationell sänkning, det
enskilt största folkhälsoproblemet i Sverige.
LÄGRE ANDEL MÄN men högre andel kvinnor i Burlöv har prövat
hasch/marijuana än i resten av Skåne. Huruvida övriga droger är vanligare
eller ovanligare i Burlöv är oklart.

Psykosocial hälsa
DEN PSYKOSOCIALA HÄLSAN består av många faktorer och har stor påver-

kan på livet. Faktorer som spelar stor roll är den psykiska hälsan, kroppsliga
hälsan samt individens livssituation.
Andelen kvinnorna i Burlöv med dålig självskattad hälsa var högre än i övriga Skåne. Även den psykiska hälsan var sämre hos kvinnorna än i övriga
Skåne. Sjukfrånvaron var dock lägre för kvinnor än i övriga Skåne men
högre för män.
NÄR DET GÄLLER parametrar som svagt emotionellt stöd1), svagt praktiskt
stöd1) och låg tillit tenderar både männen och kvinnorna i Burlövs kommun
att ha det sämre ställt än övriga Skåne. Ekonomisk stress är dock en parameter som verkar lägre för männen i Burlöv än övriga Skåne, den är emellertid högre för kvinnorna.

DELMÅL FÖR BURLÖVS KOMMUN
● DELMÅL 1, JÄMLIK OCH JÄMSTÄLLD HÄLSA

Burlövs kommun ska verka för att minska eventuella olikheter i folkhälsan
på grund av etnicitet, geografiskt område, utbildningsnivå, kön etc.
● DELMÅL 2, STÖDJANDE MILJÖER

Burlövs kommun ska verka för att göra människors livsmiljöer tryggare.
Andelen män och kvinnor som känner sig osäkra i sitt bostadsområde, har
lågt socialt deltagande och svagt socialt stöd i arbetet ska minska och vara
minst lika lågt som i övriga Skåne till år 2015.
● DELMÅL 3, FYSISK AKTIVITET OCH ÖVERVIKT

Burlövs kommun ska verka för att minska andelen överviktiga och öka den
fysiska aktiviteten så att den är minst lika bra som i övriga Skåne fram till år
2015.
● DELMÅL 4, ALKOHOL KONSUMTION

Burlövs kommun skall verka för att riskkonsumtionen av alkohol är fortsatt
lägre än i övriga Skåne år 2015.
● DELMÅL 5, RÖKNING

Burlövs kommun skall verka för att andelen ”daglig rökande” sjunker och
är minst lika låg som i övriga Skåne till år 2015.
● DELMÅL 6, PSYKOSOCIAL HÄLSA

Burlövs kommun skall verka för att den samlade bilden av psykosocial hälsa
förbättras och är minst lika bra för både män och kvinnor som i övriga
Skåne till år 2015.
1) Statistiskt säkerställt för kvinnor. Analyserna har utförts av Socialmedicinska enheten, Region Skåne.
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Burlövsloppet.

Utveckla en ”flik” på kommunens hemsida som handlar om folkhälsa.

Pilotprojekt "en frukt om dagen" på skolor.

Frukt tillhandahålls på de kommunala arbetsplatserna.

Åtgärder inom den drogförebyggande handlingsplanen.

Familjecentral Samovaren.

Brottsförebyggande råd.

Utveckla fritidsgårdar.

Kvinnofridsprojekt.
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Viktmottagning.
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Fallskadeprojekt för personer över 80 år.
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KS

Erbjudande om rökavvänjningsprogram för anställda inom Burlövs kommun.
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Genomförandetid
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Åtgärd

Nr.

Se även åtgärder under övriga kapitel för fler åtgärder som leder till Hälsa på lika villkor.

FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER SOM LEDER TILL HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR

arbetstimmar

-

200 000

-

?

?

Färre fallolyckor, förebygger
skador och ger bättre hälsa

Ökad fysisk aktivitet

Ökad möjlighet till jämlik
hälsa och välbefinnande

Bättre kost, ökad fysisk
aktivitet och därigenom
ökad hälsa

Minskad rökning och därigenom ökad hälsa

Ökad möjlighet till jämlik
hälsa

Bättre hälsa för barn och
vuxna

Minskat drogberoende och
samhällskostnader

Bättre kost och ökat välbefinnande

Bättre kost och ökat välbefinnande

Kunskapsspridning om hälsoproblem och åtgärder

Minskad övervikt och ökad
integration

Arbetstimmar +
omkostnader
Arbetstimmar

Minskad rökning och därigenom ökad hälsa för kommunanställda

Arbetstimmar

Ca kostnad (kr) Vinster
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2010

Burlövs bostäder, BUN

Alla, MBN

Gå projekt.

Skånetrampar.

21

22

Källa

Försäkringskassan

Region Skåne

Hälsa på lika villkor

Ohälsotalet

Parametrar utifrån Region
Skånes folkhälsoenkät
Diverse parametrar i %

Ohälsotalet

Vad mäts?

?

Fortlöpande

Burlövs bostäder

Vårat gäng.

20

INDIKATORER

-

Folkhälsorådet,
2010
KUF, Burlövs
bostäder

Natt- och kvällsvandring.

19

~ 10 000

Kontakter med Region Skåne,
http://www.skane.se/default.aspx?id=91662

www.forsakringskassan.se

Var hittas siffrorna?

Fortlöpande

300 000

fortlöpande

SN

Föreningsbidrag.

18

?

-

2011

Folkhälsorådet

Inrättande av allergikommitté.

17

-

fortlöpande

SN

Anhörigprojekt för personer som vårdar anhöriga i hemmet.

16

Uppdatering sker vart fjärde år.
Kontakta Region Skåne för ny
resultatredovisning.

Kommentar

10 ton besparad CO2 och
folkhälsa

Ökad fysisk aktivitet

Ökad integration och mindre skadegörelse

Ökad trygghet i närmiljön
och ökad fysiskaktivitet

Ökad integration, jämlikhet
m.m.

Minskade problem för allergiker

Förbättrar motivation, ork
och den psykiska hälsan
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VIKTIGA REFERENSER OCH VIDARE LÄSNING
KOMMUNALA DOKUMENT (BURLÖV)

● Bevarandeplan 2000, Burlövs kommun, www.burlov.se
● Diverse kommunala rapporter, Burlövs kommun
● Miljöprogram 2003-2008, Burlövs kommun, www.burlov.se
● Naturvårdsplan för Burlöv och Staffanstorp, Burlövs kommun, www.burlov.se
● Översiktsplan 1998 (aktualiserad 2006), Burlövs kommun, www.burlov.se
MILJÖMÅL OCH MILJÖPROGRAM

● Miljömål för Kristianstads kommun, www.kristianstad.se
● Miljömål för Malmö stad 2003-2008, Malmö stad, www.malmo.se
● Miljömål i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län, www.lansstyrelsen.se/skane
● Miljömålen - Nu är det bråttom!, Miljömålsrådet, www.miljömal.nu
● Miljömålsportalen, Miljömålsrådet, www.miljömal.nu
● Miljöprogram för Helsingborgs kommun, www.helsingborg.se
● Miljöprogram 2006-2010 Hässleholms kommun, www.hassleholm.se
FAKTA OCH STATISTIK
ALLMÄNT

● Data för miljöindikatorer, Sveriges kommuner och landsting, www.skl.se
● Förpackning- och tidningsindustin, www.ftiab.se
● Nationalencylopedin, www.scb.se
● Naturvårdsverket och Naturvårdverkets rapporter, www.naturvardsverket.se
● Regionalt uppföljningssystem för miljömål, www.rus.lst.se
● Statistik på kommunal nivå, Statistiska centralbyrån, www.scb.se
LUFT

● IVL Svenska miljöinstitutet, www.ivl.se
● Luftguiden, Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se
● Länstyrelsen i Skåne län, www.lansstyrelsen.se/skane
VATTEN

● Samarbetskommittén för Alnarpsströmmen, www.alnarpsstrommen.nu
● Segeåns vattendragsförbund, www.segea.se
● Södra Östersjöns vattendistrikt,Vattenmyndigheten, www.vattenmyndigheten.se
● Öresunds vattenvårdsförbund, www.oresunds-vvf.se
NATUR

● ArtDatabasen, SLU, www.artdata.slu.se
● Jordbruksverket, www.sjv.se
HÄLSA

● Centrum för folkhälsa och miljö, Region Skåne, www.skane.se
● Försäkringskassan, www.forsakringskassan.se
● Kemikalieinspektionen, www.kemi.se
● Socialmedicinska enheten Region Skåne, www.skane.se
● Socialstyrelsen, www.socialstyrelsen.se/
Miljömålsillustrationerna är gjorda av Tobias Flygar.
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Burlövs kommuns Miljöprogram 2009–2015 är uppföljaren till kommunens tidigare Miljöprogram 2003–2008. Miljöfrågorna har under
dessa år blivit en alltmer självklar del både av vårt tänkande i vardagen och i den politiska debatten.
Vår ambition med Miljöprogram 2009–2015 är att peka ut vad vi
lokalt kan göra för att bidra till lösningen av globala miljöproblem
och för att skapa en god miljö för medborgarna i vår egen kommun.
Genom att koppla konkreta åtgärder till målen vill vi skapa bra förutsättningar för det fortsatta miljöarbetet.

