PRESSMEDDELANDE
Ulf Lettevall fick luftvårdspris
Kronobergs luftvårdsförbund gav vid sitt årsmöte och tillika
20-årsjubileum, som hölls i fredags den 21 april på Asa
Herrgård, 2006 års luftvårdspris till före detta
miljövårdsdirektören Ulf Lettevall för hans initiativ till
bildandet av luftvårdsförbundet i länet.
Så här lyder prismotiveringen:
”Ulf Lettevall har under sin tid som miljövårdsdirektör vid
länsstyrelserna i Blekinge och Kronobergs län varit en av de drivande
initiativtagarna till bildandet av luftvårdförbundet. Tankarna om ideella
organisationer där medlemmarna bidrar till kunskapsinhämtning och
informationsspridning om vår luftmiljö har sin förebild i
vattenvårdsförbunden i vars verksamhet Ulf Lettevall i högsta grad varit
inblandad.
Ulf Lettevall har genom ett stort, framsynt och älskvärt engagemang
starkt bidragit till Kronobergs Luftvårdsförbunds tillkomst och därmed
lagt grunden till det arbete som är av stor betydelse för att tillhandahålla
underlag för Sveriges arbete med förbättra luftmiljön såväl nationellt
som internationellt.”
Priset utgörs av en plakett i obehandlat almträ med Luftvårdsförbundets
logotyp och pristagarens namn insnidat av konstnären Martin Holm.
Ett av syftena med luftvårdsförbundet vid bildandet var att regionalt klarlägga hoten
om skogsdöd på grund av luftföroreningar, en fråga som på 1980-talet gav upphov till
braskande löpsedlar, vilket nuvarande ordföranden i förbundet, Carl-Gunnar Hagberg,
berättade om. Han var med redan när förbundet startade. Förbundet bildades alltså
1986 med kommuner, större företag och organisationer i länet som medlemmar,
Förbundet finansierar mätningar av föroreningsnedfall och av luftföroreningar i
bakgrundsmiljöer, d.v.s. långt från lokala utsläppskällor.

Vid årsmötet gavs återblickar på utvecklingen av försurningen och hotet mot skogen av
Olle Westling, IVL, som hållit i mätningarna sedan starten. Tjugo års mätningar visar
att visserligen har det försurande nedfallet minskat betydligt, men skogsmarken
kommer att har kvarstående försurningsskador för lång tid framöver. Skadorna på
träden, som barrförluster, har visserligen inte minskat, men skogsdöden blev ändå inte
så drastisk som det befarades för tjugo år sedan framhöll Sture Wijk, Skogsstyrelsen i
sitt föredrag. Genom utsläppsminskningar har alltså de värsta hoten avvärjts.
Förbundets mätningar har därvid bidragit till att övertyga andra länder och
internationella förhandlare om behovet av kraftfulla miljöåtgärder.
Idag handlar regional luftvård kanske i större utsträckning om direkta hälsoeffekter av
luftföroreningar. Även om mycket har blivit bättre de senaste decennierna, visade
Yngve Brodin från Naturvårdsverket på behovet av mätningar av luftföroreningar i
tätorterna, eftersom halterna av luftföroreningar där inte längre minskar, bl.a. på grund
av trafikutvecklingen. Luftvårdsförbundet arbetar med att samordna sådana mätningar
i länet.
För ytterligare upplysningar kontakta
Bruno Bjärnborg Länsstyrelsen 0470-86455 (sekreterare), eller
Carl-Gunnar Hagberg 0708-130735 (ordförande).

Ulf Lettevall (t. höger) tar här emot Kronobergs luftvårdspris 2006 av ordföranden i
Kronobergs luftvårdsförbund Carl-Gunnar Hagberg.
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