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Förord
Den regionala miljöövervakningen ska dokumentera tillståndet i miljön, med inriktning på
miljöproblem som är särskilt relevanta i vårt län. Den är i grunden långsiktigt utformad och omfattar
därmed återkommande studier för att följa tillstånd, trender, effekter och processer i miljön.
Länsstyrelsens miljöövervakning består dels av egna mätningar, dels av samordning och
sammanställning av andra aktörers mätningar. Resultaten används främst för miljömålsuppföljning,
men också som underlag vid prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet och som grund för
prioriteringar av naturvårdande åtgärder.
I länsprogrammet beskrivs översiktligt den samlade regionala miljöövervakningen som planeras i länet
under tidsperioden 2015 – 2020, och mera i detalj den miljöövervakning Länsstyrelsen avser bedriva
för de statliga medel som fördelas via miljöövervakningsanslaget. Länsprogrammet har utformats för
att få en ur samhällsekonomiskt perspektiv så effektiv miljöövervakning som möjligt.
Programmet har tagits fram av Länsstyrelsens miljöenhet. I arbetet har följande personer deltagit:
Hassan Altimimy, Anna Bredberg, Helena Forslund, Lijana Gottby, Ing-Britt Gudmunds, Maria
Hysing, Norbert Häubner, Einar Johansson, Olle Kellner (projektledare), Inger Kindvall, Patrik
Stenroth och Fredrik Stjernholm.
Programmet har fastställts 15 oktober 2014 av länsråd Veronica Lauritzsen.
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Sammanfattning
De regionala miljöövervakningsprogrammen ses över regelbundet, med ca 6 års mellanrum, för att
anpassas till omvärldens krav och önskemål. Det övergripande syftet med översynen är att ur ett
samhällsekonomiskt perspektiv få en så effektiv miljöövervakning som möjligt. Naturvårdsverket och
Havs- och vattenmyndigheten har gett ut riktlinjer för programmet och ska också godkänna det innan
det tas i bruk.
Detta regionala miljöövervakningsprogram fokuserar på de undersökningar som Länsstyrelsen utför,
finansierat via det regionala miljöövervakningsanslaget. För varje programområde sammanfattas också
vilka andra aktörer som utför miljöövervakning i länet.
Det grundläggande för regional övervakning är att fokusera på regionala miljöförhållanden, så att
resultaten kan vara underlag uppföljning av miljömål och miljökvalitetsnormer samt för regional och
kommunal planering. Övervakningen ska göras på sådant sätt att resultaten bidrar till en mer detaljerad
upplösning i bedömningar av miljötillståndet. Enligt riktlinjerna från Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten ska Länsstyrelsen också prioritera sådan övervakning vars resultat kan användas
för uppföljning av miljökvalitetsmål och som underlag för statusbedömningar för följande EUdirektiv: vattendirektivet, havsmiljödirektivet, luftdirektivet, fågeldirektivet respektive art- och
habitatdirektivet.
Miljöövervakningsprogrammet omfattar totalt 33 delprogram, fördelade på 9 programområden. Mest
resurser läggs på övervakning inom programområdena Sötvatten respektive Kust och hav, som vardera
tilldelas en dryg tredjedel av det samlade anslaget. Här sker omfattande samordning med
Länsstyrelsens arbete inom vattendirektivet.
Jämfört med föregående sexårsperiod sker en viss ökning av övervakningen inom programområdena
Miljögifter och Hälsorelaterad övervakning. Där startas nya delprogram för övervakning av miljögifter
i fisk, för regional förtätning av miljöhälsoenkäten samt för regional analys av trafikrelaterade
luftföroreningar och buller. Denna ökning sker på bekostnad av programområde Luft, där
Länsstyrelsens engagemang i kommunernas mätningar av tätortsluften minskar.
Även övervakningen inom programområde Jordbruksmark ökar, genom ett nytt delprogram för
övervakning av gräsmarkernas utbredning och biologiska innehåll. Detta sker på bekostnad av
programområde Skog, där Länsstyrelsen åtminstone tillfälligt lägger ned ett delprogram för
övervakning av stannfåglar knutna till äldre skogar.
Inom programområdena Sötvatten respektive Kust och hav läggs ett delprogram vardera ned,
åtminstone tillfälligt, för att parera för de senaste årens kostnadsökningar. Det gäller delprogrammen
Biologi och kemi i trendvattendrag respektive Fiskrekrytering i grunda havsvikar.
Därutöver har mindre förändringar gjorts, för att få den regionala miljöövervakningen ännu mer
inriktad på att fylla prioriterade behov, och mer samordnad med övrig miljöövervakning.
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Inledning
Mål och syfte
Den regionala miljöövervakningen har som målsättning att dokumentera tillståndet i miljön med
avseende på för länet relevanta miljöproblem. Den är i grunden långsiktigt utformad och omfattar
därmed återkommande studier för att följa tillstånd, trender, effekter och processer i miljön.
Regeringens krav på en effektiv miljöövervakning är att den ska:
 Beskriva tillståndet i miljön
 Bedöma hotbilder
 Lämna underlag för åtgärder
 Följa upp beslutade åtgärder
 Ge underlag för analys av olika utsläppskällors nationella och internationella miljöpåverkan.

Prioriterad miljöövervakning
Utgångspunkter
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för den regionala miljöövervakningen ska länsstyrelserna prioritera
övervakning som:
 är inriktad mot att beskriva tillstånd och förändringar i miljön
 kan användas i uppföljningssystemet för de svenska miljömålen
 ge underlag till statusbedömningar för miljökvalitetsnormer inom ramdirektiv för vatten,
havsmiljö respektive luft
 ge underlag till uppföljning av bevarandemål enligt fågeldirektivet samt art- och
habitatdirektivet
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har som övergripande strategi att se till att det finns miljöövervakning i
länet inom alla aktuella programområden men prioritera de resurser som finansieras via det statliga
miljöövervakningsanslaget så att de största insatserna görs inom programområden där:
 miljöhot, miljömål och åtgärder är särskilt aktuella för vårt län
 Länsstyrelsen har stort ansvar för åtgärder
 det finns påtagliga luckor i den samlade miljöövervakningen utifrån kraven från regional
miljömålsuppföljning och underlag till relevant lagstiftning
Utifrån dessa utgångspunkter har Länsstyrelsen fortsatt stark tonvikt på miljöövervakning inom
programområdena Sötvatten (inklusive grundvatten) och Kust och hav.
Större förändringar
Jämfört med perioden 2009-2014 har det skett följande förändringar i miljöövervakningsprogrammet:
1. Minskning inom programområde Luft och ökning inom programområde Hälsa.
Motivering: Inom PO Luft har Länsstyrelsen sedan tidigare haft inriktningen att stötta kommunerna i
övervakningen av tätortsluft, eftersom det är den aspekt av luftkvaliteten som har tydligast
regional/lokal prägel för vårt län, samtidigt som det har störst effekter på människors hälsa och
kopplar till flest preciseringar av miljömålet. Under de senaste åren har alla länets kommuner fått
möjlighet att gå med i ett luftvårdsförbund, och har därmed fått det stöd som Länsstyrelsen tidigare
bidrog till. Kvar står ett behov av regionala analyser, vilket har betydligt lägre kostnad.

7

Samtidigt gör Länsstyrelsen fortfarande bedömningen att förtätning av stationsnätet för övervakning
av långväga transporterade luftföroreningar (krondroppsnätet) inte ger så stort mervärde ur regionalt
perspektiv att kostnaderna är motiverade.
Inom programområde Hälsa har Länsstyrelsen tidigare bara haft ett, kostnadsfritt, delprogram. Nu har
det tagits fram ett gemensamt delprogram för förtätning och regional rapportering av
Miljöhälsoenkäten. Det är ett kostnadseffektivt alternativ för Länsstyrelsen att få värdefull information
som tidigare saknats och som har stort värde för miljömålsuppföljning och värdering av regionala
miljöproblem.
2. Minskning inom programområde Skog och ökning inom programområde Jordbruksmark
Motivering: Behovet av underlag om gräsmarkernas utbredning och biologiska innehåll är centralt för
uppföljning av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet. Det har visat sig att nationell
miljöövervakning ger ett otillräckligt underlag för det regionala behovet. Länsstyrelsen går därför med
i det gemensamma delprogrammet för övervakning av gräsmarkernas gröna infrastruktur.
Gräsmarkernas gröna infrastruktur är också direkt kopplade till preciseringen Variationsrikt
odlingslandskap av miljömålet Ett rikt odlingslandskap.
För att finansiera den ökade satsningen på PO Jordbruksmark görs ett uppehåll på obestämd tid i
delprogrammet Stannfåglar i stora skogsområden. Syftet med detta delprogram – att följa upp
funktionaliteten på landskapsnivå för nätverket av formellt och frivilligt skyddad skog – är inte lika
direkt kopplat till miljömålens preciseringar. Delprogrammet utvärderas under 2014.

Figur 1. Planerad fördelning per programområde av statliga regionala
miljöövervakningsmedel under perioden 2009-2014 och förslag för 2015-2020.
Genomsnittlig summa per år.
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Tabell över förändringar i fördelning mellan programområden
Programområde

Förändring

Motiv

Luft

Medlen minskar starkt och flyttas
till PO Hälsorelaterad
miljöövervakning och PO
Miljögiftssamordning.

Länets kommuner har ansvaret för
övervakningen tätortsluft, och har
genom medlemskap i luftvårdsförbund
fått stöd och förbättrade resurser för
samverkan. Vad gäller bakgrundshalter
bedömer Länsstyrelsen att förtätning av
nationell miljöövervakning inte ger så
stort mervärde ur regionalt perspektiv att
kostnaderna är motiverade.

Skog

Medlen minskar och flyttas till PO
Jordbruksmark. Ett delprogram
läggs ner och ett gör uppehåll av
ekonomiska skäl. Dessutom har ett
delprogram planerat uppehåll i
mätningarna och dessa medel
flyttas (tillfälligt) till PO Sötvatten.

Generellt bedöms nationell
miljöövervakning ge goda data även för
regional miljömålsuppföljning. Ett
delprogram (Extensiv övervakning av
värdefulla skogsbiotoper) har ett
planlagt uppehåll i mätkampanjer,
samtidigt som ett delprogram i PO
Sötvatten har mätkampanj. Ett annat
delprogram (Stannfåglar i stora
skogsområden) gör ett uppehåll av
ekonomiska skäl, för att möjliggöra
ökad övervakning av gräsmarker.

Jordbruksmark

Medlen ökar. Ett nytt delprogram
startas, ett delprogram har planerad
neddragning av mätningarna.

Det finns stora brister i
kunskapsunderlaget om gräsmarkernas
gröna infrastruktur och deras biologiska
värden, vilket samtidigt är mycket
viktiga aspekter av miljökvalitetsmålet.
Det motiverar en nysatsning på
övervakning.

Våtmarker

Medlen minskar och flyttas till PO
Jordbruksmark. Ett delprogram har
planerat uppehåll i mätningarna, ett
delprogram läggs ner, ett
delprogram nystartas.

Den nationella övervakningen bedöms
ge tillräcklig information i stället för det
delprogram som läggs ner
(Övervakningen av våtmarksfåglar).
Rikkärr är ett kritiskt habitat för att nå
miljömålet och det är viktigt för
miljömålsuppföljningen att öka
kunskapen. Därför startas delprogram
rikkärr.

Landskap

Medlen ökar något. Ett nytt
delprogram startas.

Generella kostnadsökningar samt
nystartad (billig) övervakning av
strandexploatering som fyller ett behov
både för miljömålsuppföljning och som
underlag för åtgärder.
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Sötvatten

Medlen ökar för att finansiera en
planerad mätkampanj i ett
delprogram. Ett delprogram gör
uppehåll i mätningarna av
ekonomiska skäl, tre delprogram
nystartas.

Stort kunskapsbehov från
Vattenförvaltningen samtidigt som
kostnaderna ökat. För att möta
kostnadsökningarna läggs ett
delprogram som vilande, det delprogram
som bedöms ge minsta mervärdet ur
regionalt perspektiv. Tre billiga
delprogram nystartas för att ge ökad
samordning med andra län
(gemensamma delprogram) samtidigt
som det ger underlag till statusklassning
inom Vattenförvaltningen.

Kust och hav

Oförändrade medel. Ett delprogram
läggs ned av ekonomiska skäl. För
två andra justeras stationsantal och
frekvens.

Stort kunskapsbehov från
Vattenförvaltningen samtidigt som
kostnaderna ökat kraftigt.
Programområdet är redan det mest
resurskrävande, och ytterligare ökning
av medlen har inte kunnat motiveras.
Det delprogram som läggs ner bedöms
vara det som ger minsta mervärdet ur
regionalt perspektiv.

Miljögiftssamordning

Medlen ökar, ett nytt delprogram
startas.

Kunskaper om miljögifter har en central
roll både i miljömålsuppföljningen och
inom Vattenförvaltningen. För att stärka
miljöövervakningens bidrag till
Vattenförvaltningen deltar Länsstyrelsen
i ett nytt gemensamt delprogram för
miljögifter i fisk.

Hälsorelaterad
övervakning

Medlen ökar från att tidigare varit
noll. Två nya delprogram startas.

Det gemensamma delprogrammet
kopplat till Miljöhälsoenkäten bedöms
ge mycket värdefull information som
tidigare saknats och har stort värde för
miljömålsuppföljning och värdering av
regionala miljöproblem. Samverkan med
landsting, andra län och central
myndighet (Folkhälsomyndigheten) gör
delprogrammet kostnadseffektivt. Ett
annat delprogram startas för att ge
regionalt kunskapsunderlag om buller,
som har stora kända hälsoeffekter.
Sådant underlag har tidigare saknats.
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Förändrade delprogram
Delprogram som läggs ner permanent eller tillfälligt
 X16, Artövervakning av ringlav och varglav (PO Skog). Läggs ned tills vidare på grund av
hög kostnad i förhållande till relativt smalt syfte.
 X45, Stannfåglar i stora skogsområden (PO Skog). Gör uppehåll under perioden för att skapa
ekonomisk möjlighet att övervaka gräsmarkernas grönstruktur (PO Jordbruksmark) som
bedöms vara mer centralt i förhållande till miljömålen och för den samlade biologiska
mångfalden.
 X35, Våtmarksfåglar (PO Våtmark). Läggs ned på grund av hög kostnad i förhållande till
mervärdet för miljömåluppföljning.
 X8, Regionalt trendvattendrag (PO Sötvatten). Delprogrammet läggs tills vidare som vilande,
eftersom det i förhållande till kostnaden ger mindre nytta i ett regionalt perspektiv än andra
delprogram inom PO Sötvatten. Det är en besparing orsakad av de generella
kostnadsökningarna, för att ha råd att fortsätta med andra delprogram.
 X21, Trendövervakning Grunda vikar (PO Kust och hav). Delprogrammet läggs tills vidare
som vilande, eftersom det i förhållande till kostnaden ger mindre nytta i ett regionalt
perspektiv än andra delprogram inom PO Kust och hav. Det är en besparing orsakad av de
generella kostnadsökningarna, för att ha råd att fortsätta med andra delprogram.
Delprogram som minskar i omfattning eller frekvens, eller som övergår i annat delprogram
 X18, Tätortsluft (PO Luft). Ändrar inriktning till att enbart omfatta regionala analyser på
grund av att kommunerna nu får stöd genom medlemskap i Luftvårdsförbund.
 X13, Mjukbottenfauna i kust och hav (PO Kust och hav). Ändrar provtagningsupplägg till fler
lokaler och glesare intervall. Det glesare intervallet är en besparing orsakad av
kostnadsökningarna inom PO Kust och hav. Delprogrammet bedöms ändå även
fortsättningsvis ge goda data för Vattenförvaltning och miljömålsuppföljning.
 X20, Vegetationsklädda bottnar (PO Kust och hav). Två provstationer utgår preliminärt.
Effekten neutraliseras av att samordnade recipientkontrollen tar över provtagningarna.
Nya delprogram
 X53, Gräsmarkernas gröna infrastruktur (PO Jordbruksmark). Fyller en brist i
informationsbehovet, gemensamt delprogram.
 X54, Rikkärr (PO Våtmarker). Fyller en brist i informationsbehovet, gemensamt delprogram.
 X50, Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag (PO Landskap). Fyller en brist i
informationsbehovet, gemensamt delprogram.
 X52, Kiselalger i vattendrag (PO Sötvatten). Nytt gemensamt delprogram ger bättre
samordning åt mätningar som redan utförs i ett annat delprogram (X33).
 X58, Vattenväxter i sjöar (PO Sötvatten). Billigt delprogram som kan samordnas med
Vattenförvaltningens informationsbehov. Gemensamt delprogram.
 X59, Fisk i sjöar (PO Sötvatten). Billigt delprogram som kan samordnas med
Vattenförvaltningens informationsbehov.
 X57, Samordnad regional fiskprovbankning och övervakning av miljögifter i fisk (PO
Miljögifter). Nytt gemensamt delprogram som är under utveckling för att möta
Vattenförvaltningens behov.
 X55, Miljöhälsoenkäten (PO Hälsa). Nytt gemensamt delprogram som bedöms ge information
som tidigare saknats och har stort värde för miljömålsuppföljning och värdering av regionala
miljöproblem. Samverkan med landsting, andra län och central myndighet (Folkhälsomyndigheten) gör delprogrammet kostnadseffektivt.
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X56, Regionala analyser av luftföroreningar och buller (PO Hälsa). Nytt delprogram som ska
ta ett helhetsgrepp på de faktorer i yttre miljön som har störst hälsoeffekt. Kostnadseffektivt
eftersom det använder befintliga data.

Delprogram med långa mätintervaller


X17, Extensiv övervakning av värdefulla skogsbiotoper (PO Skog). Inga mätningar under
perioden. Nästa kampanjperiod 2021-23.



X24, Floran i ängs- och betesmarker med höga naturvärden (PO Jordbruksmark). Lågintensiva
mätningar under perioden. Nästa kampanjperiod 2021-2025.



X14, Miljötillstånd i våtmarker via sattelitdata (PO Våtmark). Inga mätningar under perioden.
Nästa kampanjperiod ca 2022-24.



X41, Flodpärlmussla (PO sötvatten). Under programperioden infaller en länsomfattande
mätkampanj som återkommer var 10:e år.
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ProgramProgram
område
ID
Delprogram
Luft
X18 Tätortsluft
Skog
X17 Extensiv övervakning av värdefulla skogsbiotoper
Skog
X43 Miljötillstånd i skogslandskapet
Jordbruksmark
X9
Utlakning från jordbruksmark
Jordbruksmark
X24 Biotopers innehåll: Ängs- och hagmarker
Jordbruksmark
X53 Gräsmarkernas gröna infrastruktur
Våtmark
X14 Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata)
Våtmark
X54 Rikkärr
Landskap
X27 Exploatering av havsstränder
Landskap
X28 Häckande fåglar
Landskap
X42 Floraväkteri
Landskap
X50 Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag
Sötvatten
X2
Metaller i abborre
Sötvatten
X11 Kvicksilver i fisk
Sötvatten
X33 Regionala omdrevsvattendrag biologi o kemi
Sötvatten
X34 Utter
Sötvatten
X41 Stormusslor
Sötvatten
X52 Kiselalger i vattendrag
Sötvatten
X58 Vattenväxter i sjöar
Sötvatten
X59 Fisk i sjöar
Sötvatten-G
X42 Grundvattenkemi i Norrland
Sötvatten-G
X51 Grundvattennivåer i Norrland
Kust och hav
X13 Mjukbottenfauna i kust och hav
Kust och hav
X20 Vegetationsklädda bottnar i kust och hav
Kust och hav
X22 Kustfisk, beståndsövervakning
Kust och hav
X29 Havsörn: populationsstorlek och reproduktiv framgång
Kust och hav
X32
Sjöfågeldöd
Kust och hav
X37 Kustfåglar i Bottniska viken
Miljögifter
X48 Screening av miljögifter
Miljögifter
X49 Övervakning av prioriterade vattendirektivsämnen i vattenmiljön
Miljögifter
X57 Samordnad regional fiskprovbankning och övervakning av miljögifter i fisk
Hälsa
X12 Cesiummätningar i fisk, bär, svamp och vilt
Hälsa
X55 Miljöhälsoenkäten
Hälsa
X56 Regionala analyser av luftföroreningar och buller

Frisk luft
X

X

Giftfri miljö
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X
X
X

X
X

X

X

X
X

X
X
X
X

Bara naturlig
försurning
X
X
X
X

Skyddande ozonskikt

X

X

Säker strålmiljö

X

X
X

Ingen övergödning
X

X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X

Levande sjöar och
vattendrag
Grundvatten av god
kvalitet
Hav i balans samt
levande kust och
X

Myllrande våtmarker
X
X

X
X

Levande skogar
X
X

X
X

Ett rikt
odlingslandskap
X
X

X
X
X

God bebyggd miljö
X
X

X

Ett rikt växt- och
djurliv
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

X

X
X

X
X

Delprogrammens kopplingar till miljömål (tabell)

storslagen fjällmiljö

Begränsad
klikmatpåverkan

Konsekvenser av att delprogram skurits ned
Programområde Luft
Konsekvensen jämfört med föregående programperiod blir inte så kännbar eftersom
Luftvårdsförbundet tar över den stödjande funktionen gentemot kommunerna.
Programområde Skog
Konsekvensen blir att Länsstyrelsen släpper ambitionen att följa upp funktionaliteten på landskapsnivå
för nätverket av formellt och frivilligt skyddad skog.
Programområde Sötvatten
Konsekvensen blir att det finns ett trendvattendrag mindre i skogslandskapet som underlag för
nationella och regionala analyser och utvärderingar. Exakt hur stor försämringen blir är svårt att säga.
Programområde Kust och Hav
Konsekvensen blir att Länsstyrelsen släpper ambitionen att övervaka fiskreproduktion.

Utvecklingsbehov
Det är angeläget att det tas fram undersökningstyper för alla gemensamma delprogram med löpande
provtagningar och för alla undersökningar som krävs för att tillgodose Vattenförvaltningens krav. Till
exempel saknas undersökningstyper för:
 Organiska miljögifter i vatten
 Organiska miljögifter i sediment
 Organiska miljögifter i passiva provtagare i vatten
Flera datavärdskap har brister och behöver utvecklas. De måste kunna ta emot de data de har i uppgift
att ta emot och ha välutvecklade funktioner för att söka och ta ut data. Dessutom saknas datavärdskap
för flera undersökningar.

Samordning
Den regionala miljöövervakningen samordnas framför allt med övrig besläktad verksamhet finansierad
via Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten:
 Nationell miljöövervakning
 Uppföljning av skyddade områden
 Kalkeffektuppföljning
 Åtgärdsprogram för hotade arter
 Miljömålsuppföljning
 Vattenförvaltning (statusklassningar)
Samordningen till nationell miljöövervakning sker främst genom att Länsstyrelsen anpassar de
regionala delprogrammen, så att de kompletterar de nationella där behovet är störst ur regional
synvinkel. De fyra övriga punkterna styrs i sina detaljer på Länsstyrelsen, och där sker samverkan
mera direkt för både stationsval och mätvariabler, så att den totala nyttan av de samlade mätinsatserna
blir så stor som möjligt.
Viktig samverkan sker också med den samordnade recipientkontrollen (SRK) som sköts av länets tre
vattenvårdsförbund. Där sker en dialog så att Länsstyrelsen har viss möjlighet att styra utformningen
av SRK-programmen, och får sedan anpassa det statliga RMÖ-programmet så att den totala nyttan blir
så stor som möjligt.
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Med kommunernas och luftvårdsförbundets luftövervakning är samarbetet mera ensidigt, eftersom
Länsstyrelsen inte kan påverka mätprogrammen och heller inte har några egna luftmätningar.
Samverkan med övriga aktörer sker genom ömsesidig information om aktiviteter och resultat. Det
gäller tillexempel:
 Kommunal övervakning (utöver luft)
 Forskning av universitet och högskolor
 Inventeringar utförda av ideella föreningar
 Specialundersökningar, t.ex. i samband med MKB:er
Även sådana aktiviteter kan i vissa fall påverka utformningen av Länsstyrelsens regionala
miljöövervakning.
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1. Programområde Luft
Programområde Luft styrs till stor del av behovet att följa upp miljömålen och EU-direktivet för
luftkvalitet som genomförs i form av svenska miljökvalitetsnormer.
Bakgrund och övervakningsstrategi

I Gävleborgs läns tidigare miljöövervakningsprogram har det inom programområde Luft
ingått delprogram med depositionsmätningar (X25) samt delprogram för övervakning av
tätortsluft (X18). Delprogrammet för depositionsmätningar lades ner efter programperioden
2002-2008 mot bakgrund av de resultat som erhållits. Länets situation för övervakning av
tätortsluft har under de senaste 6 åren genomgått stora förändringar och omfattningen på
delprogrammet kommer att dras ner under perioden 2015-2020.
Övervakning av tätortsluft är i huvudsak kommunernas verksamhet. Idag är åtta av länets tio
kommuner medlemmar i Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund. Ljusdals och Nordanstigs
kommuner är samverkande kommuner med luftvårdsförbundet. Varje kommun kan inte hålla sig med
kompetens eller ha resurser att bygga upp en egen organisation som mäter, övervakar och beräknar
luftens kvalitet och exponering. Genom samverkan i luftvårdsförbundet kan länets kommuner och
andra aktörer skapa sig en bra bild av luftens kvalitet och hur föroreningarnas halter påverkas av olika
beslut. Genom att delta i luftvårdsförbundet får länet en effektiv övervakning av regionens luftkvalitet.
(Källa: slb.nu).

Länsstyrelsens verksamhet inom delprogrammet Tätortsluft har främst syftat till att samordna
lokala mätningar för att möjliggöra och underlätta sammanställningar och utvärderingar på
regional och lokal nivå. Eftersom samordningen nu i stort sett uppfylls av luftvårdsförbundet
kommer Länsstyrelsens verksamhet inom programområde Luft att inriktas mot regionala
sammanställningar och utvärderingar. Det leder till att kostnaden inom programområdet har
minskat och medlen har istället använts till att öka verksamheten inom programområde Hälsa.
För att stötta kommunerna i deras arbete med trafikrelaterade miljöproblem planerar
Länsstyrelsen att komplettera delprogrammet Tätortsluft med ett nytt delprogram under
programområde Hälsa, X56 Regionala analyser av luftföroreningar och buller. Anledningen
till detta är att få bättre utdelning av miljöövervakningsmedlen. Inom de två delprogrammen
ingår det att skapa ett samarbete mellan alla aktörer för att kunna analysera tillståndet och att
föreslå lämpliga åtgärder för att uppfylla miljömålen. I mars 2014 antog Gävleborgs län ett
nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen. Ovan nämnda delprogram syftar till att bidra
med kunskap till de luft- och bulleråtgärder som finns i åtgärdsprogrammet.
Prioriteringar inom programområdet
Då länets kommuner genom Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbund får stöttning i arbetet med
övervakning av tätortsluft, minskar Länsstyrelsen ner programområde Luft och satsar på att utöka
programområde Hälsa. Eftersom trafikrelaterade miljöproblem i tätort är ett potentiellt hälsoproblem
planerar Länsstyrelsen att komplettera delprogrammet X18 - Tätortsluft med ett nytt delprogram under
programområde Hälsa: X56 - Regionala analyser av luftföroreningar och buller.

Övrig uppföljning
Övervakning av luften i länets kommuner sköts av kommunerna och av Stockholm och Uppsala läns
luftvårdsförbund på uppdrag av kommunerna. Länsstyrelsen baserar sin årliga miljömålsuppföljning
på uppgifter från luftvårdsförbundet.
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1.1 Delprogram X18 – Tätortsluft
Syfte
Syftet är att sammanställa luftföroreningspåverkade områden i länets kommuner och genom
sammanställningen ta fram regionalt GIS-underlag för planering och övervakning. Framtaget underlag
ska beakta miljökvalitetsnormer för utomhusluft (EU:s direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
direktivet 2008/50/EG och Luftkvalitetsförordning SFS 2010:477), men framför allt ska
sammanställningen utgå från preciseringarna tillhörande miljömålet Frisk luft.
Förväntade resultat

Under programperioden planeras en sammanställning av tillgängliga data om luftkvalitet:
luftföroreningsmätningar och modelleringar. Sammanställningen ska synliggöra områden i
länet påverkade av luftföroreningar. Resultatet från delprogrammet ska vara ett underlag som
kan ge stöd till regionala och kommunala planer, handläggning av bygglov, miljötillstånd
eller klagomål. Sammanställningen ska även utgöra underlag till delprogrammet X56 –
Regionala analyser av luftföroreningar och buller (under programområde Hälsa). Underlaget
ska, genom GIS, tväranalyseras med bullerdata och trafikflödesmätningar för att ge en bild av
trafikpåverkade områden i länet.
Bakgrund och strategi

Länets utomhusluftövervakning är i dagsläget inte heltäckande. De flesta av länets kommuner
ingår i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet har tagit fram
beräknade luftföroreningskartor för de flesta kommuner som ingår i förbundet, vilka kan ligga
till grund (indata) för den tänkta sammanställningen. Samtliga kommuner är ansvariga att
övervaka utomhusluftens kvalitet enligt EU:s direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa
(2008/50/EG) och Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). Kommunerna har också en
skyldighet att arbeta för att uppnå preciseringarna inom miljömålet Frisk luft.
Underlaget från delprogrammet ska tväranalyseras med data från delprogrammet X56 –
Regionala analyser av luftföroreningar och buller (under programområde Hälsa) för att ge en
bild av trafikpåverkade områden i länet. Resultatet från de båda delprogrammen bidrar till
åtgärder kopplade till miljömålen Frisk luft samt God bebyggd miljö. I mars 2014 antog
Gävleborgs län ett nytt regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020. De två ovan
nämnda delprogrammen syftar till att bidra med kunskap till de luft- och bulleråtgärder som
finns i åtgärdsprogrammet.
Objekturval
Indata kan variera beroende på hur mycket som finns tillgängligt av befintliga luftföroreningsmätningar och modelleringar. I de kommuner som tros kunna ha problem med luftföroreningar och
buller kommer en analys att göras inom delprogrammet X56 – Regionala analyser av luftföroreningar
och buller (under programområde Hälsa).
Kvalitetssäkring
Underlagsdata till analysen är producerat enligt krav från EU-direktiv eller Naturvårdsverkets
vägledningar för luftföroreningar.
Undersökningar och undersökningstyper
Saknas i dagsläget. Luftföroreningar övervakas enligt krav från Luftguiden, handboken om
miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
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Datahantering/Datalagring
Datavärdskap för GIS-data saknas i dagsläget. Resultatet i kartunderlaget lagras på Länsstyrelsen.
Utvärdering och rapportering
Inom delprogrammet planeras en sammanställning av luftföroreningssituationen i länet att göras.
Sammanställningen kommer att analyseras inom delprogrammet X56 – Regionala analyser av
luftföroreningar och buller. Kommunerna och luftvårdsförbundet är viktiga aktörer i delprogrammet.
Tidplan och kostnader
Den regionala analysen planeras till år 2016 och beräknas kosta 60 000 kr.
Delprogram
2015
2016
2017
2018
2019
2020
X18- Tätortsluft
0
60 000 0
0
0
0
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Delprogrammet bygger på ett samarbete mellan länets kommuner och Länsstyrelsen.
Samarbetespartners i delprogrammet är Trafikverket och Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund.
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2 Programområde Skog
Bakgrund och övervakningsstrategi
Gävleborgs län är ett skogslän och hotet från markanvändningen mot skogens biologiska mångfald är
högst påtagligt sedan lång tid. Samhället har under de senaste 15 åren satsat stora resurser för att
motverka detta med hjälp av formellt skydd, frivilligt skydd och detaljhänsyn vid skogsbruksåtgärder.
Det är angeläget att situationen för skogens biologiska mångfald följs upp noggrant. Länsstyrelsens
generella strategi är att dels göra regionala analyser av data från nationell miljöövervakning, dels
komplettera med egna undersökningar där den nationella miljöövervakningen har brister. Det gäller
framför allt:
 Känsliga arter, som fungerar som kvitto på naturhänsyn i skogen
 Skyddade områden, vilka är dåligt representerade i de nationella stickproven (samverkan sker
med Uppföljning av skyddade områden)
 Landskapsperspektivet
 Vattenkvalitet i skogslandskapet
Prioriteringar inom programområdet
Under perioden 2015-2020 skär Länsstyrelsen ner övervakningen inom programområde Skog jämfört
med tidigare, eftersom tillgången på data från nationell miljöövervakning bedöms vara bättre än för
flera andra programområden.
Översikt av ingående delprogram i programområde SKOG:


X16 – Artövervakning av ringlav och varglav:
Delprogrammet läggs som vilande. Inga mätningar sker under perioden. Eventuellt kan
delprogrammet återupptas nästa programperiod.
Delprogrammet hade sin senaste mätperiod 2012-2013 och ska utvärderas under 2014.
Motivet till att inte ha några mätningar i delprogrammet är att det inte är ett gemensamt
delprogram och att de processer som övervakas kanske är för långsamma för att
övervakningen ska vara kostnadseffektiv. Slutgiltigt beslut tas när utvärderingen är klar.
Delprogrammet syftar till att övervaka biologisk mångfald i barrsumpskog respektive
trädbevuxen myr.



X17 – Extensiv övervakning av värdefulla skogsbiotoper:
Delprogrammet fortsätter, men omdrevet förlängs till 12 år.
Motivering: Delprogrammet är gemensamt delprogram, samverkar med Uppföljning av
skyddade områden och är en viktig komplettering till nationell miljöövervakning.
Delprogrammet mäter biologisk mångfald i mindre vanliga skogsbiotoper som inte fångas upp
av riksskogstaxeringen, och har en mätserie som startade 1998.
Omdrevet förlängs av ekonomiska skäl. Det anpassas därmed till omdrevstiden för
uppföljning av skyddade områden.



X43 – Miljötillstånd i skogslandskapet (baserat på Riksskogstaxeringen):
Delprogrammet fortsätter som tidigare.
Motivering: Ett kostnadseffektivt sätt att få bra underlag för många olika aspekter av miljön i
länets skogar. Gemensamt delprogram.



X45 – Övervakning av stannfåglar i stora skogsområden (värdetrakter):
Delprogrammet gör ett uppehåll i mätningarna under programperioden.
Motivering: Delprogrammet är gemensamt delprogram och samverkar med Uppföljning av
skyddade områden. Delprogrammet utvärderas 2013-2014, men utvärderingen har inte blivit
klar. Det finns en tveksamhet om ifall det statistiska underlaget är tillräckligt stort med
nuvarande anslutning till delprogrammet. Därför görs ett uppehåll i mätningarna.
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Övrig uppföljning
Nationell miljöövervakning och Skogsstyrelsens uppföljningar är de viktigaste datakällorna i länet.
Tabell över miljöövervakning i länet utöver RMÖ
Aktivitet
Riksinventering i Skog (RIS)

Vad övervakas
trädvariabler,
markkemi,
markanvändning
m.m.

Var
Huvudman
Stickprov, ca 2000
provytor per
SLU, NV
5årsperiod, jämnt
fördelade

Älgbetesinventeringen (Äbin) Betesskador på tall

Provytor

SKS

Yttäckande skattning av
skogliga parametrar från
satellitdata (kNN)

Trädvolym, trädslag,
ålder

Heltäckande

SLU

Polytax + Ny
hänsynsuppföljning

Naturhänsyn i
avverkningar

Slumpmässigt
valda
avverkningar

SKS

Arter av svamp,
lavar mossor
insekter

Nyckelbiotoper,
urval av områden

SKS

Naturtyper, typiska
arter

50 - 100 områden

Länsstyrelsen

Uppföljning av biologisk
mångfald
i skog med höga
naturvärden
Uppföljning av skyddade
områden
Åtgärdsprogram för hotade
arter

Urval av hotade arter Kända lokaler

Länsstyrelsen

Dessutom övervakas skogen i delprogram som hör till andra programområden:
 PO Landskap: X28 Fågeltaxering
 PO Landskap: X50 Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag
 PO Sötvatten: X8 Regionalt trendvattendrag (dock ingen verksamhet 2015-2020)

2.1 Delprogram X17 – Extensiv övervakning av värdefulla
skogsbiotoper
Syfte
Att beskriva förändringar i skogsbiotoper med höga naturvärden, med avseende på deras innehåll av
träd- och vedstrukturer och ett urval indikatorarter. Dessa strukturer och arter är indikatorer på
biotopernas förutsättningar att utgöra livsmiljö för arter som är knutna till träd och död ved.
Förväntade resultat
Se syfte.
Bakgrund och strategi
Delprogrammet kopplar till Miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.
Den grundläggande strategin är att Länsstyrelsen gör mätningar i skogsbiotoper skyddade i reservat, i
ett urval nyckelbiotoper specifika för regionen samt i äldre produktionsbestånd. Mätningarna upprepas
med 10 års intervall. Övervakningen görs i nära samverkan med uppföljningen av skyddade områden.
Biotoper med höga naturvärden täcker en relativt liten del av den samlade skogsarealen och är därför
mycket sparsamt representerat i Riksskogstaxeringens övervakning. De förekommer främst i
naturreservat och i s.k. nyckelbiotoper, dvs små värdekärnor som är insprängda i det brukade
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skogslandskapet. Eftersom naturreservat och nyckelbiotoper kan förväntas ha en nyckelroll i hotade
arters populationsutveckling, är det viktigt att ha relativt noggrann övervakning i dessa områden för att
utvärdera hur förutsättningarna för biologisk mångfald påverkas i formellt skyddad skog, frivilligt
skyddad skog respektive oskyddad skog.
Länsstyrelsen startade detta delprogram 1998. Liknande mätningar gjordes i Dalarnas och Värmlands
län. Under 2009-2012 upprepades mätningarna i Gävleborgs och Dalarnas län.
Objekturval
Inom delprogrammet övervakas nyckelbiotoper och små (<10 hektar) reservat inom tre områden,
vardera 50-200 km2: Sörjabäcksområdet i nordvästra Gästrikland (6 nyckelbiotoper, ett naturreservat
och tre produktionsbestånd), Enångers-området i östra Hälsingland (13 nyckelbiotoper, ett litet
naturreservat och 4 produktionsbestånd)), samt sydöstra Gästrikland (7 nyckelbiotoper i sumpskog).
Dessutom övervakas tre större reservat, ett i Enångersområdet och två i Grytabergsområdet i centralavästra Häslingland.
Kvalitetssäkring
Fältarbetet utförs av utbildade biologer. Före varje fältsäsong genomförs en 2-dagars kurs för
specialutbildning och trimning av personalen i fältmetodiken. Under fältsäsongen görs
dubbelinventering (kontrollinventering) av samma objekt av en oberoende inventerare, för att
kontrollera storleken på det personberoende felet.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningar enligt undersökningstyperna Allmäninventering, Substratinventering och Beståndsoch ståndortsinventering. Vissa variabler i undersökningen har strukits enligt förslag i senaste
utvärderingen, Rapport 2003:15.
Datahantering/Datalagring
I excelfiler på Länsstyrelsen.
Utvärdering och rapportering
Samlad utvärdering och rapport görs efter varje omdrev. Rapporten publiceras på Länsstyrelsens
hemsida. En utvärdering påbörjades av SLU under 2013 men har, på grund av föräldraledighet, ännu
inte slutförts.
Tidplan
Nästa omdrev av mätningar skulle ha skett 2019-2021, men av ekonomiska skäl förlängs omdrevstiden
så att mätningarna skjuts upp till 2021-2023.
Kostnader
Inga kostnader under perioden 2015-2020.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Samordning sker med Länsstyrelsen i Dalarna som har samma delprogram. Samordning sker också
inom Länsstyrelsen Gävleborg, med Uppföljning av skyddade områden (anslaget för skötsel av
skyddade områden).
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2.2 Delprogram X43 – Miljötillstånd i skogslandskapet (baserat på
Riksskogstaxeringen)
Syfte
Att följa förändringar i skogslandskapet med fokus på skogens naturvärden på regional nivå genom att
ta tillvara på resultaten från Riksskogstaxeringen.
Förväntade resultat
Återkommande sammanställningar av data från Riksskogstaxeringen som beskriver skogslandskapets
förändringar över tiden.
Några exempel på frågeställningar som besvaras är:
 Hur mycket skog finns det?
 Hur ser skogarnas åldersfördelning ut?
 Hur mycket lövrik skog finns det?
 Hur mycket finns det av olika skogstyper?
 Hur mycket grova träd finns det?
 Hur mycket död ved finns det i våra skogar?
 Hur mycket hackspettspår finns det?
 Hur ser det ut på marken i våra skogar?
 Hur långt är det till närmsta väg i skogarna?
 Hur mycket rekreationsvänlig skog finns det?
Bakgrund och strategi
Riksskogstaxeringens främsta syfte är att beskriva tillstånd och förändringar i Sveriges skogar.
Uppgifterna används exempelvis för uppföljning och utvärdering av aktuell skogs-, miljö- och
energipolitik. Riksskogstaxeringen är en del av Sveriges officiella statistik. Riksskogstaxeringen är en
stickprovsinventering. Ett slumpvis urval av provytor inventeras och utgör sedan underlag för olika
skattningar. Data som samlas in är kvalitetssäkrat med ett vetenskapligt statistiskt upplägg. En stor
mängd variabler mäts och det finns långa tidsserier. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-ochprojekt/riksskogstaxeringen/

Resultaten används idag främst på nationell nivå men många parametrar har god upplösning även på
läns eller regional nivå. I detta gemensamma delprogram gör länsstyrelserna i norra Sverige en
gemensam beställning av detaljerad statistik från riksskogstaxeringen.
Riksskogstaxeringens resultat används i miljömålsuppföljningen genom indikatorerna gammal skog,
äldre lövrik skog och hård död ved. Även andra parametrar skulle gå att använda som indikatorer.
Objekturval
Riksskogstaxeringens provytor är spridda över hela landet utom fjällen. Fältmätningar görs i skogar
och på myrar.
Kvalitetssäkring
Enligt Riksskogstaxeringens metodik.
Undersökningar och undersökningstyper
Enligt Riksskogstaxeringens metodik. http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/riksskogstaxeringen/ominventeringen/inventeringens-design/
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Datahantering/Datalagring
Ej klart. I nuläget lagrar utföraren vid SLU + länsstyrelsen projektledare arbetsdata. Rådatat lagras hos
Riksskogstaxeringen.
Utvärdering och rapportering
Utvärderas/rapporteras vart 5:e år med start år 2015.
Tidplan
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Första omdrevet. Alla län
medverkar.

Andra omdrevet. Alla län
medverkar.

Kostnad: 10 000 kr/län

Kostnad: 10 000 kr/län

Kostnader
10 000 kr per omdrev. Delprogrammet finansieras av länens RMÖ-anslag.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Alla länsstyrelser och SLU/Riksskogstaxeringen och även skogstyrelsen deltar i projektet.
Länsstyrelsen i Norrbottens län samordnar.

2.3 Delprogram X45 – Stannfåglar i stora skogsområden
Uppehåll i mätprogrammet
Detta delprogram gör uppehåll i mätningarna under programperioden, för att möjliggöra andra
satsningar. Delprogrambeskrivningen tas ändå med i länsprogrammet, som en beredskap för att
återuppta delprogrammet.
Syfte
Att i ett regionalt perspektiv ge underlag till en utvärdering av effekten av skogsskyddsstrategin,
genom att undersöka hur bestånd av skogliga stannfåglar utvecklas i storområden med hög andel
skyddad skog (värdetrakter) jämfört med områden med lite skyddad skog.
Förväntade resultat
Resultaten från delprogrammet ska kunna svara på hur fågelfaunans andel av den biologiska
mångfalden utvecklas i undersökta storområden och relatera det till markanvändning och skötsel.
Exempel på resultat man kan förvänta sig är hur gammelskogsfåglar har utvecklats i storområden med
mycket skyddad skog (värdetrakter) jämfört med storområden med lite skyddad skog (”kontrolltrakter”).
Bakgrund och strategi
Enskilda skogsbestånd är oftast alltför små enheter för att ensamma kunna hålla livskraftiga lokala
populationer av växt- och djurarter. Ofta talar man i skoglig naturvård om större skogsområden –
”landskap” (5 000 – 25 000 hektar) – som lämpliga enheter för att planera skogsbruksåtgärder och
naturvårdshänsyn. I ett sådant ”landskap” finns flera olika skogstyper företrädda, och även andra
naturtyper. I den nationella strategin för formellt skydd av skog (Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen
2005) infördes begreppet ”värdetrakt” för skogsområden som hade större andel skogsbestånd med
höga biologiska värden (värdekärnor) än skogslandskapet i allmänhet. Länsstyrelserna har tillsammans
med Skogsstyrelsen i sina regionala strategier identifierat värdetrakter där man i möjligaste mån
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prioriterar skyddsarbetet. Enligt en underlagsrapport till strategin (Naturvårdsverket 2005) bör en trakt
som planeras för naturvård vara minst 1000 hektar i södra Sverige och betydligt större i Norrland.
Flera skogsbolag arbetar med ”ekologiska landskapsplaner”, som en hörnsten i deras arbete med
naturvårdshänsyn och frivilliga naturvårdsavsättningar. Sveaskogs ekoparker, där naturvård gjorts till
ett av skogsskötselns huvudmål, är också ett exempel på att man arbetar med skogsområden i
”landskapsstorlek” (i genomsnitt 5 000 hektar per ekopark). Stannfåglar är på flera sätt lämpliga för
övervakning av miljötillståndet på landskapsnivå. De rör sig över flera hundra hektar och reagerar
därför mer på förändringar i landskapet som helhet än av enstaka bestånd.
Fåglar är generellt lätta att observera jämfört med de flesta andra organismer, och stannfåglar har inte
problemet att förhållandena under flytt och övervintring kan verka i helt annan riktning än
häckningsförhållandena. Om data produceras inom delprogrammet kan det ge underlag som kan ingå i
bedömningen av måluppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv.
Objekturval
En talldominerad värdetrakt i norra Hälsingland, med ca 1000 ha skyddad skog (Stensjö-området); en
talldominerad kontrolltrakt i norra Hälsingland, utan formellt skyddad skog (Hedsjön-området); en
kustnära, våtmarksrik värdetrakt i nordöstra Gästrikland med blandade barrskogar (Axmar-området),
med ca 300 ha skyddad skog.
Kvalitetssäkring
Inventeringen genomförs av kunniga och utbildade inventerare.
Undersökningar och undersökningstyper
Övervakningen följer en metodik som togs fram 2001 i ett projekt finansierat av WWF (Gunnar
Jansson, 2001: Övervakningssystem för skogens fåglar – uppföljning av naturvårdsarbetet.
Världsnaturfonden WWF). Metodiken innebär linjetaxering av fåglar i stora skogsområden (10003000 ha). Varje år inventeras en tredjedel av varje trakt, så att alla områden inventerats helt efter en
treårsperiod. Under 2008-2009 inventerades dock ett område (Stensjöområdet) helt och hållet varje år.
Datahantering/Datalagring
Data omfattar GIS-skikt med alla övervakade trakter och inventeringsrutter, skoglig data, t.ex. areal
skyddad skog, areal av olika ålderklasser och skogstyper (tall, gran), samt antal fågelarter och
individer per hektar, antal torrträd och grova lövträd per hektar. Data lagras i Excelfiler eller
motsvarande, på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen Dalarna lagrar observationsdata för deltagande län.
Utvärdering och rapportering
En första utvärdering gjordes 2009 efter två säsonger. En andra utvärdering görs 2013-2014 efter
första hela omdrevet med alla tre områden. Rapport kommer att publiceras av Länsstyrelsen Dalarna
(samordnande län).
Tidplan
Av ekonomiska skäl görs ett uppehåll i mätprogrammet fram till 2021.
Kostnader
Inga kostnader under perioden.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Gemensamt delprogram med Länsstyrelsen Dalarna som är samordningslän. Samordning sker också
med Uppföljningen av skyddade områden. Utvärderingen sker i samordning med andra länsstyrelser
samt med Sveaskog.
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3 Programområde Jordbruksmark
Bakgrund och övervakningsstrategi
Ca 4 % av länets yta är jordbruksmark. Trots den ringa andelen är dess betydelse för landskapsbilden
och biologiska mångfalden i länet stor. Den regionala övervakningen av jordbruksmark i länet inriktas
på ämnestransporter från brukad mark samt floran i gräsmarker.
Prioriteringar inom programområdet
Länsstyrelsen ökar budgeten för regional övervakning inom PO Jordbruksmark för att möta behovet
av bättre kunskap om gräsmarkernas gröna infrastruktur. Detta behov kopplar till flera preciseringar av
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap. Det gäller främst preciseringarna Variationsrikt
odlingslandskap och Bevarade natur- och kulturmiljövärden. För preciseringarna Hotade arter och
naturmiljöer respektive Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation behövs fortfarande den
regionala övervakningen av de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna, men detta delprogram gör ett
planerat uppehåll i mätningarna under programperioden.
Förutom övervakningen av gräsmarker fortsätter Länsstyrelsen övervakningen av utlakning från
jordbruksmark. Här finns stora samordningsvinster med den nationella miljöövervakningen, som står
för ca 75 % av kostnaden för delprogrammet. Delprogrammet bidrar med underlag för bedömning av
miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.
En brist i miljöövervakningen i förhållande till miljömålens preciseringar är att det inte förekommer
någon egentlig övervakning av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer. Det har dock inte
kunnat prioriteras i detta länsprogram. Det finns inte heller någon regional övervakning som följer upp
preciseringarna om växt- och husdjursgenetiska resurser, främmande arter och genotyper respektive
GMO, men där bedömer vi att de regionala förhållandena inte skiljer sig markant från de nationella.
Övrig uppföljning
Inom nationell miljöövervakning och miljömålsuppföljning görs följande aktiviteter som ger regional
information för vårt län:
 NMÖ - Mark- och grödoinventering: Undersöker markkemi
på ca 50 punkter i vårt län.
Utförs av SLU på Naturvårsverkets (NV) uppdrag.
 NMÖ - NILS-programmet , med tillägg för ängs- och betesmarker: Undersöker
landskapselement, växtarter, fjärilsarter m.m. Utförs av SLU på uppdrag av NV och
Jordbruksverket (SJV).
 Miljömålsindikator – Betesmarker: Areal betesmark med miljöstöd bokförs av Länsstyrelsen
på uppdrag av SJV.
 Miljömålsindikator – Slåtterängar: Areal slåttermark med miljöstöd bokförs av Länsstyrelsen
på uppdrag av SJV.

3.1 Delprogram X9 – Typområde på Jordbruksmark
Syfte





Kvantifiera variationer i tiden avseende både halter och transporterade mängder av kväve,
fosfor, större konstituenter och tungmetaller i ytvatten.
Skapa underlag för att utvärdera effekterna av åtgärder som vidtas för att minska jordbrukets
andel av tillförsel av växtnäringsämnen till ytvattnet.
Skapa dataunderlag för att utföra landsomfattande sammanställningar och utvärderingar av
jordbrukets påverkan på vattenkvalitén.
Ta fram dataunderlag för att kunna följa upp Nationella och regionala miljömål
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Förväntade resultat
Se syfte.
Bakgrund och strategi
Delprogrammet samfinansieras av nationell och regional miljöövervakning. Länsstyrelsen bidrar med
endast 15 000 kr per år för löpande mätningar. En flödeskalibrering och upprättande av ny
flödesmätningsstation planeras till början av programperioden.
1992 startade Lim-projektet och Norrbo var då ett av undersökningsområdena. När JRKövervakningen startade var det naturligt att fortsätta undersökningen i detta område. Från början ingick
Norrbo i den nationella övervakningen, men har övergått i ett regionalt program.
Sedan 1993 har det pågått provtagning av vattenkemi i Lingerängsbäcken och det har även gjorts
flödesmätningar. 1997 genomfördes en markkartering i avrinningsområdet. År 2001 mättes ytvattnets
innehåll av pesticider. Från och med 2002 körs programmet som ett extensivprogram.
Delprogrammet kopplar till miljömålen Ett rikt odlingslandskap, Ingen övergödning samt Levande
sjöar och vattendrag.
Objekturval
Området är valt i samråd med Naturvårdsverket enligt de riktlinjer och önskemål som gäller för
typområden. Området bedöms också vara representativt för jordbruksmark i Dellenbygden.
Kvalitetssäkring
Provtagning sker av utbildad personal. Analyserna utförs av ackrediterat laboratorium, som till
länsstyrelsen skall lämna in uppgifter om sina kvalitetssäkringsrutiner. Länsstyrelsen ställer krav på att
analysvärdena skall rimlighetsbedömas och att avvikande värden skall kontrolleras och kommenteras.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstyp: Ytvattenkemi, typområden.
Vattenkemisk provtagning 20 ggr/år, minst en gång / veckan vid högflöden. Flödesmätning sker med
en skrivande pegel (Ott-instrument) och kalibrering sker vid en fast sektion. Meteorologiska
observationer erhålls från SMHI:s station i Delsbo 10 km från området.
Vattenproverna analyseras med avseende på försurningsparametrar, närsalter, de vanligaste
baskatjonerna, metaller, tungmetaller.
En odlingsinventering ska utföras under perioden enligt anvisningar från Institutionen för
markvetenskap vid SLU, som driver det nationella delprogrammet.
Datahantering/Datalagring
Data lagras vid SLU, som är datavärd.
Utvärdering och rapportering
Årligen gör SLU en dokumentation av resultat från mätningarna. En fullständig redovisning av
undersökningen görs av SLU med ca 5 års intervall. Se närmare beskrivning i nationellt delprogram
”Typområden, jordbruksmark”.
Tidplan
Delprogram/Undersökning/Aktivitet
Typområde på
jordbruksmark

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mätning
15 000

Mätning,
odlingsinv.
40 000

Mätning
16 000

Mätning
16 000

Mätning
16 000

Mätning
17 000

(+NMÖ
45 000)

(+NMÖ
45 000)

(+NMÖ
45 000)

(+NMÖ
45 000)

(+NMÖ
45 000)

(+NMÖ
45 000)
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Kostnader
Se under tidplan.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Nationell miljöövervakning samfinansierar delprogrammet. Institutionen för markvetenskap vid SLU
driver delprogrammet.

3.2 Delprogram X24 – Flora i Ängs- och betesmarker
Syfte
Att följa upp förändringar hos hävdberoende kärlväxter i länets mest naturvärdefulla ängs- och
betesmarker.
Förväntade resultat
 Trenddata för grupper av kärlväxtarter.
 Data på hur stor andel av de mest värdefulla gräsmarkerna som bibehåller eller ökar sin
artrikedom, respektive hur stor andel som förlorar en stor andel av artrikedomen.
 Data på hävdstatus kopplat till trender i floran.
Bakgrund och strategi
Många av de mest centrala aspekterna av biologisk mångfald i jordbrukslandskapet är knutna till ängsoch betesmarker. Florans sammansättning är dels i sig själv en viktig del av den biologiska
mångfalden, dels är växterna grunden för mångfalden hos insektsfaunan. Strategin är att övervaka
floran i länets mest värdefulla ängs- och betesmarker som ett komplement till den generella
övervakningen av ängs- och betesmarker som Jordbruksverket genomför, uppföljningen av ängs- och
betesmarker i skyddade områden samt övervakningen av övriga gräsmarker som planeras ske i det nya
delprogrammet X53 (se nedan). Övervakningen planeras göras i 12-åriga omdrev. Det första omdrevet
gjordes 2009-2014, nästa planeras till 2021-2026. Under mellanperioden planeras dels korta
hävdbedömningar av alla områden vid ett tillfälle (2017), dels inventeringar av 2-3 områden med 2 års
intervall med ordinarie metod, som en kvalitetssäkring för att belysa korttidsvariationen.
Delprogrammet ger underlag till uppföljning av miljömålet Ett rikt odlingslandskap med
preciseringarna Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation samt Bevarade natur- och
kulturvärden.
Objekturval
Länsstyrelsen övervakar 50 av de mest värdefulla ängs- och betesmarkerna. Urvalet består av
klass 1 -objekten i Länsstyrelsens Ängs- och Hagmarksinventering (Lundin 1993), samt
slåttermarkerna bland klass 2 -objekten i samma inventering.
Kvalitetssäkring
Utbildad personal gör fältinventeringen. Kontrollinventering kommer att ske av enstaka objekt.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningen utförs enligt metoden för uppföljning av typiska arter i gräsmarker i skyddade
områden.
Datahantering/Datalagring
Data lagras på Länsstyrelsen.

27

Utvärdering och rapportering
En utvärdering är planerad till hösten 2014 när första omdrevet är avslutat. Rapporten kommer att
publiceras på Länsstyrelsens hemsida.
Tidplan
Första omdrevet gjordes 2009 – 2014. Nästa omdrev planeras till 2021 – 2025. Under perioden görs
extensiv uppföljning av hävdstatus samt kvalitetssäkring.
Delprogram/Under2015
2016
2017
2018
2019
2020
sökning/Aktivitet
Flora i Ängs- och
betesmarker

Mätning
på 2-3
lokaler
10 000

Hävdstatus på
alla lokaler +
Mätning på 23 lokaler
30 000

Mätning
på 2-3
lokaler
12 000

Kostnader
Se tidplan.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Delprogrammet samordnas personalmässigt med ett rådgivningsprojekt på Lantbruksenheten.
Samordnas med uppföljning av skyddade områden om metoder (samma metoder) och val av
övervakningsobjekt (kompletterar skyddade områden).
Referenser
Lundin, J. 1993. Ängar och hagar i Gävleborg. Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 1993:2.

3.3 Delprogram X53 – Gräsmarkernas gröna infrastruktur
Syfte
Syftet med övervakningen är att följa utvecklingen för gräsmarker regionalt med ett
landskapsperspektiv. Genom samarbete med fler intressenter som har behov av uppföljning av t.ex.
infrastrukturens biotoper, får vi ytterligare möjligheter att följa utvecklingen för ”gräsmarkernas gröna
infrastruktur”.
Förväntade resultat
Genom kartering av gräsmarker i flygbilder kan vi få information om arealer och rumslig fördelning
av olika gräsmarkstyper samt översiktligt följa konnektiviteten emellan dem. Från flygbildstolkningen
kommer vi även att få information om träd- och busktäckning.
Genom provyteinventering i fält kan vi följa förändringar i hävdstatus och artsammansättning för
kärlväxter i olika gräsmarkstyper, vilket även möjliggör mer noggranna konnektivitetsanalyser. Vi får
också mer detaljerad information om träd- och buskskiktet.
Eftersom vi följer utvecklingen för många olika typer av gräsmarker så kan vi jämföra marker som är
med i Jordbruksverkets ängs- och betesmarksinventering (TUVA) med dem som inte är med, och vi
kan jämföra marker som har miljöersättning med dem som inte har det.
Eftersom inventeringarna av gräsmarker ligger samlokaliserade med Svensk fågeltaxerings
standardrutter finns också möjligheter att samanalysera resultat från gräsmarksövervakningen med
fågeldata.
Resultaten behöver normalt presenteras för en större region än vad ett enskilt län utgör för att vara
statistiskt hållbara. Delprogrammet bygger därför på att flera län inom en lämplig region samarbetar
om övervakningen och analyserna av resultaten.
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Exempel på resultat från gräsmarksövervakningen som genomförts under 2009-2013 har presenterats i
årsrapporter som finns att hämta under fliken ”publikationer” på www.lillnils.se. På webbplatsen
kommer även resultat från mer omfattande analyser att publiceras senare.
Bakgrund och strategi
Resultaten från övervakningen kan bidra till att följa upp de regionala miljömålen för Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv. Den regionala miljöövervakningen kompletterar den
övervakning av gräsmarker som görs nationellt inom NILS (Nationell Inventering av Landskapet i
Sverige) och inom Jordbruksverkets uppföljning av ängs- och betesmarker och är därför intressant
även för den nationella miljömålsuppföljningen.
Resultaten bör kunna bidra till att följa upp flera av de preciseringar som finns för miljömålen Ett rikt
odlingslandskap och Ett rikt växt- och djurliv, t.ex. preciseringar om:
 ekosystemtjänster,
 variationsrikt odlingslandskap med livsmiljöer och spridningsvägar för växt- och djurarter,
 grön infrastruktur,
 gynnsam bevarandestatus,
 hotade naturmiljöer,
 främmande arter,
 natur- och kulturmiljövärden och
 friluftsliv.
Den regionala gräsmarksövervakningen kan också ge underlag till miljömålsindikatorer, t.ex.:
 Betes- och slåttermarker med aktiv hävd (med respektive utan miljöersättning)
 Gräsmarkernas konnektivitet – area och avstånd mellan gräsmarker i ett landskapsavsnitt
 Kärlväxter i gräsmarker – artindex för kärlväxtarter knutna till gräsmarker
Läs mer om bakgrund, utvecklingsarbete mm på www.lillnils.se.

Objekturval
Inventeringarna görs inom det rikstäckande stickprovet av 5x5 km stora så kallade landskapsrutor,
som även används av den nationella miljöövervakningen inom NILS. Inom varje ruta görs en
flygbildsinventering. I Gävleborgs län kommer ca 170 fältprovytor att inventeras (alternativ 1 i det
gemensamma delprogrammet).
Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkringen är samordnad med SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitet) organisation för NILS
samt med SLU:s gemensamma organisation för miljödatastöd för fortlöpande miljöanalys. Detta
innebär bland annat att personalen som utför flygbilds- och fältinventering är utbildad och kalibrerad,
att insamlade data kvalitetssäkras och att vi har tillgång till personer med statistikkompetens för både
planering och analyser.
Undersökningar och undersökningstyper
I landskapsrutorna, se ovan under ”Objekturval”, genomförs flygbildsinventering av gräsmarker inom
en 3x3 km (södra Sverige) eller 5x5 km (norra Sverige) stor ruta. Rutorna som inventeras är
samlokaliserade med Svensk fågeltaxerings standardrutter.
Fältinventeringen i provytor är samordnad med NILS metodik samt med metodik för Jordbruksverkets
uppföljning av ängs- och betesmarker. I provytorna inventeras uppgifter om markslag,
markanvändning, påverkan, djurslag (betesdjur), buskar och träd, stora arter (örnbräken, brännässla,
vissa främmande arter mm), markfuktighet, vegetationshöjd, blomrikedom, arter i fält- och bottenskikt
som örter, graminider, ris, mossor mm. För uppgifter om antal provytor mm, se nedan under
kostnader.
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En utförlig beskrivning av metodik för flygbilds- och fältprovyteinventering för perioden 2015-2020
kommer att presenteras i en rapport från utvecklingsprojektet om ”Övervakning av gräsmarkernas
gröna infrastruktur” från 2013. Rapporten kommer inom kort att finnas tillgänglig under
”publikationer” på www.lillnils.se.
Datahantering/Datalagring
Data lagras för närvarande i en databas på SLU och samordnas med övrig dataförvaltning inom SLU:s
verksamhetsområde Fortlöpande miljöanalys.
Utvärdering och rapportering
Under 2015-2019 årliga rapporter med enklare resultatsammanställningar inklusive löpande
utvärdering. Därefter görs en omfattande rapportering med utvärdering och analyser av insamlade
inventeringsdata år 2020.
Tidplan
2015
Flygbildsinv.
Fältinv.
Årsrapport
80 000 kr

2016

2017

2018

2019

2020

Flygbildsinv.
Fältinv.
Årsrapport
82 000 kr

Flygbildsinv.
Fältinv.
Årsrapport
83 000 kr

Flygbildsinv.
Fältinv.
Årsrapport
85 000 kr

Flygbildsinv.
Fältinv.
Årsrapport
86 000 kr

Analyser/utvärdering
Ev. kompletterande inventering
Omfattande femårsrapport
88 000 kr

Kostnader
80 000 kronor per år + kostnadsökning.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Länsstyrelsen i Örebro län leder delprogrammet och är kontaktlänk mellan länsstyrelser som deltar och
SLU som är utförare. Finansieringen för den löpande övervakningen samt utvärdering/analyser sista
året kommer från det regionala miljöövervakningsanslaget hos de länsstyrelser som deltar. Annan
finansiering för särskilda utvärderings- och utvecklingsprojekt kan tillkomma från i huvudsak
Naturvårdsverket och Sveriges lantbruksuniversitet.
Under 2013 har projektledaren inlett ett samarbete med Trafikverket och Svenska kraftnät om
övervakning av infrastrukturens biotoper. För deras del diskuteras särskild flygbildstolkning och
fältprovytor längs väg- respektive kraftledningssträckor. Även Jordbruksverket är intresserade av
nationell uppföljning av fler gräsmarker än enbart ängs- och betesmarksobjekt.
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4 Programområde Våtmarker
Bakgrund och övervakningsstrategi
Hoten mot våtmarker består i vårt län främst av dikning, vägbyggnad och skogsbruk på eller intill
våtmarken. Grunden i Länsstyrelsens övervakning är därför att delta i den satellitdata-baserade
nationella övervakningen av vegetationsförändringar orsakade av störning.
Den mest hotade våtmarkstypen i länet är rikkärr, som hotas av smygande igenväxning på grund av
tidigare avvattning samt upphörd hävd. Hotet mot denna naturtyp är huvudorsaken till att
preciseringarna för miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker är svårt att nå i länet. Det motiverar att
Länsstyrelsen under denna programperiod startar övervakning av rikkärr.
Det finns också andra smygande hot, förknippade med klimatförändringar och atmosfäriskt nedfall av
kväve och försurande ämnen. Dessa hot skulle på lång sikt kunna leda till förändrad vegetation i
många våtmarkstyper på grund av uttorkning, övergödning respektive försurning, och därmed ett hot
mot den biologiska mångfalden på myrarna. Dessa förändringar övervakas genom det nationella
miljöövervakningsprogrammet NILS, och Länsstyrelsen bedömer att förhållandena i länet inte avviker
avsevärt från de nationella.
Prioriteringar inom programområdet
Vi har valt att fokusera huvudsakligen på den synliga påverkan som kommer fram i satellitbildsövervakningen. Nytt för perioden är övervakning av rikkärrs flora och vegetation inom det
gemensamma delprogrammet för rikkärrsövervakning. Nysatsningen motiveras av att preciseringarna
Våtmarkernas utbredning och Gynnsam bevarandestatus inte uppfylls och behöver bättre underlag för
att följas upp.
Övrig uppföljning
Resultat från andra aktiviteter, som kan användas som information om tillstånd och trender i länets
våtmarker:
 NMÖ – Biodiversitetsövervakning inom NILS-programmet: inventering av landskapselement,
vegetation m.m.
 NMÖ – Häckfågeltaxering i standardrutter (programområde Landskap)
 ÅGP – Biologisk mångfald i rikkärr: kartering och grundinventering av rikkärr
 ÅGP – större vattensalamander: grundinventering av större vattensalamander
 Uppföljning av våtmarksfåglar i skyddade områden
 Uppföljning av våtmarkers igenväxning i skyddade områden

4.1 Delprogram X14 – Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata)
Syfte
Att hålla koll på hur våtmarkernas tillstånd förändras, med avseende på förutsättningar för biologisk
mångfald och med särskilt fokus på påverkan från markanvändning.
Förväntade resultat
Underlag till uppföljning av (nationella och regionala) miljömål och EU-direktiv. Det nationellt
finansierade ”basprogrammet” förväntas klara av att försörja nationella och delvis även regionala
behov av indikatorer.
Kartskikt med förändringsytor, råa och bearbetade data. GIS-analys av orsaker till förändringar,
fördelning på våtmarkernas egenskaper såsom typ, VMI-klass etc.
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Bakgrund och strategi
Att sammanställa uppdaterad information om tillstånd och förändringar av hydrologi och vegetation i
öppna myrar i hela Sverige utom fjällen.
Kan användas för utvärdering av miljömålet Myllrande våtmarker, preciseringarna Tillståndet i
våtmarker och Hot mot våtmarker. Ett färdigt förslag till indikatorsystem har levererats till
miljömålsansvarig. Indikatorer levereras per länsgrupp och nationellt.
Objekturval
Yttäckande, men endast förändrade ytor större än 0,5 hektar kan detekteras.
Förändringsanalys görs endast inom öppen myr enligt Vägkartans avgränsning. Pixelklassningen i
SMD-data över öppen myr används som mask. Grupperade utgör dessa klasser öppen myr enligt
Vägkartan.
Moln och molnskuggor kan ej analyseras. Dessa områden maskas bort och levereras som ett separat
skikt, så att det är möjligt i efterhand att se vilka områden som ej analyserats.
Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring utförs enligt specifikation i avtal från Naturvårdsverket. Bland annat utvärderas ett
slumpmässigt urval av ytorna med förändringsindikation genom studier i flygbild och vissa även med
fältbesök.
Undersökningar och undersökningstyper
Metod har utvecklats inom ramen för projekt tillsammans med Rymdstyrelsen, länsstyrelser och
Vattenfall PC (nu överförd till Brockmann Geomatics Sweden AB). Metod beskrivs i rapporterna:

 Boresjö Bronge, L., 2006: Satellitdata för övervakning av våtmarker. Slutrapport. Länsstyrelsen
Gävleborg, Rapport 2006:36; Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 2006:38, 91 s.

 Länsstyrelsen i Norrbottens län 2013. Markanvändningsbetingade vegetationsförändringar inom
öppen myr 1987-2000 i Norrbottens län – Satellitbaserad övervakning. Länsstyrelsens rapportserie
nr 4/2012.
En utförlig beskrivning av ingående arbetsmoment ges i Boresjö Bronge (2006). Moment 3 har
tillkommit efter erfarenheterna från genomförda analyser. Förändringsanalysens huvudarbetsmoment
är följande:
1. Preparering av indata
2. Basklassificering
3. Analys av stratifieringsbehov och åtgärd
4. Riktad förändringsanalys
5. Sammanslagning och generalisering av resultat
6. Kvalitetskontroll
Datahantering/Datalagring
Tills vidare ansvarar utföraren för arkiv och leverans. Länsstyrelsen erhåller egen slutleverans i form
av rådata, förändringsskikt och indikatorer.
Utvärdering och rapportering
Verksamheten presenteras och redovisas på hemsidan myrar.nu. Resultat i form av kartskikt används
direkt av Länsstyrelsen.
Tidplan
Första omdrevets satellitbildsanalyser görs för Gävleborg och Dalarna under 2012-2014. En rapport
för denna analys publiceras 2015. Nästa omdrev kommer troligen att göras 2020-2021.
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Kostnader
5000 kr för tryckning av rapporten tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Nationell miljöövervakning.

4.2 Delprogram X35 – Våtmarksfåglar
Delprogrammet utgår. Behovet anses fyllas tillräckligt av övervakningen av häckande fåglar (X28) i
kombination med uppföljningen av skyddade områden.

4.3 Delprogram X54 – Rikkärr
Syfte
Syftet med det gemensamt program rikkärr är att följa utvecklingen av biologisk mångfald samt
vegetationsförändringar i rikkärren på regional nivå. Programmet designas för att ge relevant
information om hotfaktorer som igenväxning och påverkan från areella näringar.
Förväntade resultat
Data på vegetationsförändringar i ett stickprov av rikkärr i länet och angränsande län.
Bakgrund och strategi
Rikkärren är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och utgör livsmiljö för en rad olika hotade
arter och organismer. Övervakning av våtmarker faller inte in under någon annan myndighet varför det
är angeläget för miljöövervakningen att fånga upp dessa miljöer.
Rikkärr finns i alla delar av landet, med stora regionala skillnader i markanvändning och
naturförhållanden, vilket medför behov av en stor samordningsinsats. Samordning med andra
existerande program för våtmarksövervakning, ex vis biogeografisk uppföljning, samt satellitbaserad
övervakning bör även beaktas.
Delprogrammet har koppling till miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och
djurliv.
Objekturval
Varje deltagande län har ett sampel av lokaliserade och avgränsade rikkärr. Samplet delas in i fyra
storleksklasser. Ur varje storleksklass slumpas 7 st rikkärrobjekt ut. Dessa 28 objekt utgör de
rikkärrobjekt som ska övervakas. Detta för att både stora och små rikkärr ska ingå i övervakningen.
Kvalitetssäkring
Till undersökningstypen finns fältinstruktion och fältblanketter. Statistiker konsulterades under
metodens framtagande. En handdatorapplikation har tagits fram för att underlätta insamlandet av data.
En stor fördel med handdator är att data är kvalitetssäkrat och validerat när det överförs till databasen
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstypen med bilagor godkändes i juni 20013 och finns utlagd på naturvårdsverkets
hemsida, programområde våtmark.
Datahantering/Datalagring
Rikkärrdatat ligger i accessdatabas. Leverans av data ska kunna ske till en leveransportal där data ska
lagras. Ifrån denna ska data kunna hämtas och analyseras. Arbete pågår för att bygga denna
leveransportal. Det finns för närvarande inget datavärdskap för MÖ rikkärr.
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Utvärdering och rapportering
Eftersom programmet är tämligen nytt och undersökningstypen nyligen godkänd så har ingen
utvärdering påbörjats ännu. Omdrevet vid övervakningen är 12 år.
Tidplan
2015

2016

2017

2018

2019

Urval av
inventeringslokaler

Fältinventering

2020

55 000 kr

Kostnader
55 000 kr år 2019.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Gemensamt delprogram, Länsstyrelsen i Jämtlands län är samordnare. Samordning ska också ske med
Uppföljning av skyddade områden och åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP).
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5 Programområde Landskap
Bakgrund och övervakningsstrategi
Landskap är ett programområde med stor betydelse för att följa upp flera av våra miljömål, främst Ett
rikt växt- och djurliv. Många av våra hotade arter och livsmiljöer övervakas bäst genom en helhetssyn
på landskapet där man ser ”vidare” än de många gånger förhärskande indelningarna av vårt landskap t
ex landsmiljöer i jordbruks- och skogsbrukslandskap. Bristen på etablerade, kostnadseffektiva metoder
är dock ett hinder för mer omfattande övervakning.
Länsstyrelsens strategi är att stötta det värdefulla arbete som sker ideellt för att övervaka fåglar, och att
därutöver undersöka strandmiljöer. Det vore önskvärt att också kunna analysera andra förändringar i
landskapet med hjälp av satellitdata och digitala kartdata, men det ryms inte inom budgeten.
Övervakningen av fåglar har i olika sammanhang förts till olika programområden.
Häckfågeltaxeringen med standardrutter ingår i PO Landskap, men resultaten används för uppföljning
av miljömålen Levande skogar, Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. I Gävleborgs län
övervakas kustfåglar i eget delprogram inom PO Kust och hav.
Prioriteringar inom programområdet
Inom programområde Landskap riktas den regionala miljöövervakningen dels in på fåglar, där det
finns en omfattande övervakning på ideell bas som Länsstyrelsen stöttar. Dels övervakas påverkan på
stränder, en miljö som har stor betydelse för biologisk mångfald och rörligt friluftsliv, med ett mycket
kostnadseffektivt gemensamt delprogram.
Övrig uppföljning
 NILS – Nationell inventering av landskapet i Sverige, i länet 10-15 landskapsrutor med
vardera 12 fältprovytor (SLU på NV:s uppdrag)
 SMD– Svensk marktäckedata, och CORINE Landcover (Metria på NV:s uppdrag)
 kNN – rikstäckande satellitbaserade skattningar av skogsvolymer och trädslagsblandningar.
Hittills framtagna för år 2000, 2005 och 2010 (SLU)
 Floraväkteriet – uppföljning av kända förekomster av hotade växtarter (samordnat av Svenska
Botaniska Föreningen, i länet av GÄBS)
 övriga delar av Svensk fågeltaxering – vinterfågelräkning och sommarpunktrutter (SOF, NV)
 Ideella inventeringar, dels ”Riksinventeringar” gjorda ideellt av en speciell växt- respektive
fågelart eller artgrupp varje år (SBF, SOF); dels lokala inventeringsserier på ideell bas, t.ex.
Gästrikefloran och Hälsingefloran.

5.1 Delprogram X27 – Exploatering av havsstränder
Syfte
Syftet med delprogrammet är att följa exploateringen av landets havsstränder över tiden.
Förväntade resultat
Delprogrammet ska följa förändringar i exploateringsgraden längs landets havsstränder med ett
återkommande intervall på ca 5 år. Detta ska underlätta regionala och nationella jämförelser av
exploateringsgraden samt uppföljning av miljömål.
Programmet levererar:
1. Ett likvärdigt mått på exploateringen av havsstränder för hela länets fastlandskust och alla öar i
havet. Måttet bygger på schabloniserade påverkanszoner vid byggnader och vägar.
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2. Kommunvisa tabeller över arealen exploaterad strandzon (100 m och 300 m bred) uppdelat på
fastland och öar.
3. GIS-skikt över strandzoner och exploaterade ytor. GIS-skikten ska kunna användas som stöd vid
ärendehandläggning, regional planering och miljömålsuppföljning.
Bakgrund och strategi
Kustens strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för
bebyggelse och friluftsliv. Sveriges kustområde blir alltmer exploaterat. En ökande exploatering kan
skada livsmiljöerna för många arter och därmed även hota de ekosystemtjänster som kustområdet
förser oss människor med. Det finns därför behov av att följa trender i exploateringsgrad på
kommunal-, läns- och riksnivå. Underlagsmaterial behövs exempelvis:
 som stöd vid handläggning av t ex strandskyddsärenden
 för att vi ska kunna formulera bra framtida strategier för hur vi ska använda vårt kustområde
 för att vi ska kunna formulera bra miljömål i framtiden
Under programmets utvecklingsfas år 2010-2013 har ett antal länsstyrelser i samarbete med Metria
geoanalys genomfört ett metodutvecklingsarbete för att vi bättre ska kunna följa exploateringen av
stränder. Rekommenderade variabler för grundläggande uppföljning av exploatering av havsstränder
är:
 byggnader (fastighetskartan)
 vägar (nationella vägdatabasen och fastighetskartan)
Variablerna kan antas spegla en generell exploateringsutveckling och de är lätt tillgängliga och väl
dokumenterade över hela landet.
Enligt metoden analyseras andelen exploaterad yta:
 inom strandzon 100 och 300 meter
 för hela kusten samt uppdelat på fastland och öar
En del av resultatet är filer som visar de exploaterade ytorna. Dessa ska länsstyrelserna kunna använda
som underlag vid fortsatta analyser och handläggning.
Under 2013 testades metoden skarpt för hela landets kust. Arbetet utfördes av Metria geoanalys i
samarbete med deltagande länsstyrelser. I 2013 års arbete ingick även att bygga upp en hemsida där
metoden och resultatet redovisas. Den ska användas även vid en uppdatering av resultaten. Hemsidan
samordnas med det gemensamma delprogrammet för exploatering av sötvattensstränder.
Resultaten från uppföljningen har en koppling till strandskyddlagstiftningen, då det kan användas som
grund för att se hur exploateringen i strandnära områden utvecklas i tid och rum. Resultaten skulle
kunna användas som en indikator i miljömålsuppföljningen för målet hav i balans och levande kust
och skärgård.
Objekturval
Undersökningen omfattar hela landets havsstränder (fastland och öar) inom en 100 och 300-meterszon
från strandlinjen enligt fastighetskartan.
Kvalitetssäkring
Indata är offentliga kartdata med känd kvalitet (se metodrapporten, länk nedan).
Undersökningar och undersökningstyper
Metoden finns beskriven i rapporten Uppföljning av exploatering i kustzonen –
”Uppföljning av exploatering i kustzonen – rekommenderade geodata och analysmetoder.”
(Länsstyrelsen Norrbotten 2012:1)
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http://www.lansstyrelsen.se/norrbotten/Sv/publikationer/2012/Pages/uppfoljning-av-exploatering-ikustzonen---.aspx
Datahantering/Datalagring
Än så länge lagras data hos projektledarlänet. Det är dock önskvärt med en datavärd. Både indata och
utdata (resultat) måste lagras. Även mellanprodukter som använts vid analysen bör sparas, för att
underlätta nästa analys.
Utvärdering och rapportering
Programmet genomförs och utvärderas vart 5:e år med start år 2018. Resultaten kommer att redovisas
på projektets hemsida.
Tidplan
Projektets utvecklingsfas avslutas år 2013 med en första beräkning som är heltäckande för landets
kustområden. År 2013 byggs även projektets hemsida upp. Ett första omdrev planeras till år 2018
förutsatt att SMHI reviderat vattenförekomsterna i Fastighetskartan. En revidering av
vattenförekomsterna i fastighetskartan ger oss ett stabilare kartunderlag att utgå från.
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Första omdrev.
10 000 kr per
kustlän.

Kostnader
10 000 kronor år 2018.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Alla kustlän deltar i delprogrammet. Programmet samordnas med det gemensamma delprogrammet för
uppföljning av exploatering av sötvattensstränder.

5.2 Delprogram X28 – Fågeltaxering med standardrutter
Syfte
Att följa utvecklingen av biologisk mångfald i olika naturtyper, med utvecklingen av
fågelpopulationer som indikator.
Förväntade resultat
Trenddata på artgrupper och några vanliga fågelarter.
Bakgrund och strategi
Ett nationellt program som grundar sig på ideella ornitologers fältarbete. Samordnaren finns på Lunds
universitet och bekostas av Naturvårdsverket. I Gävleborg finns 33 standardrutter. De bokas år från år
hos den nationella samordnaren. Länsstyrelsens strategi är att stötta/uppmuntra ornitologernas
deltagande genom att betala reseersättningar via Gävleborgs läns ornitologiska förening, GLOF. På
rutter som förblir obokade flera år ersätter Länsstyrelsen avlönade inventerare för att få dem
inventerade åtminstone vartannat år.
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Delprogrammet kopplar främst till miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, men även till Levande skogar,
Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap.
Objekturval
Det finns 33 standardrutter i länet. Målet är att alla ska inventeras åtminstone vartannat år.
Kvalitetssäkring
Se beskrivning på Fågeltaxeringens hemsida (http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/index.html).
Undersökningar och undersökningstyper
Fågeltaxering med standardrutter, enligt Svensk fågeltaxering
http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/index.html).
Datahantering/Datalagring
På Lunds universitet.
Utvärdering och rapportering
Årlig rapport som nås via utförarens webbplats. Olika projekt använder dessa data och producerar
rapporter, t ex forskarrapport (Trendrapporten, 30 år).
Resultaten är underlag för RUS-indikatorer som nås via Miljömålsportalen.
Tidplan
Delprogram/Undersökning/Aktivitet
*X28 –
*Häckfågeltaxering
med standardrutter

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Mätning
15 000

Mätning
15 000

Mätning
16 000

Mätning
16 000

Mätning
16 000

Mätning
17 000

Kostnader
15 000 kr per år + kostnadsökning.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Naturvårdsverket, ideell naturvård (GLOF, SOF).

5.3 Delprogram X47 – Floraväkteri
Syfte
Att följa upp populationerna hos ett antal hotade växter.
Förväntade resultat
Trenddata på ett brett urval hotade växtarter.
Bakgrund och strategi
Floraväktarna är ett ideellt nätverk av naturintresserade personer som vakar över våra hotade växter.
Floraväktarna startades 1987 av Världsnaturfonden WWF i samarbete med ArtDatabanken.
Verksamheten har utökats och omfattar nu hela landet. Svenska Botaniska Föreningen ansvarar också
från och med 2005 för samordningen av floraväkteriet på riksnivå. I Gävleborgs län samordnas
floraväkteriet av Gävleborgs botaniska sällskap (GÄBS). Länsstyrelsen ska under 2015 kontakta
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GÄBS för att diskutera hur Länsstyrelsens stöd bäst ska utformas. En tanke är att stötta med utlåning
av GPS:er och ordna årliga träffar.
Delprogrammets resultat kopplar främst till miljömålet Ett rikt växt- och djurliv, men också till
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker.
Objekturval
Kända lokaler för rödlistade växter, främst kärlväxter.
Kvalitetssäkring
Kunniga amatörbotanister utför inventeringen. Floraväktarrapporterna granskas av Artportalens
validerare.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstyp: Skyddsvärda och rödlistade kärlväxter – Floraväktarverksamheten
(Naturvårdsverket, 2010) (http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/miljoovervakning/handledning/metoder/undersokningstyper/landskap/floravakt.pdf).

Datahantering/Datalagring
Artdatabanken.
Utvärdering och rapportering
GÄBS skriver en årlig rapport. Länsstyrelsen följer regelbundet upp de regionala miljömålen.
Tidplan
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Stöd till GÄBS
floraväkteri

Stöd till GÄBS
floraväkteri

Stöd till GÄBS
floraväkteri

Stöd till GÄBS
floraväkteri

Stöd till GÄBS
floraväkteri

Stöd till GÄBS
floraväkteri

5000 kr

5000 kr

5000 kr

5000 kr

5000 kr

5000 kr

Kostnader
5000 kr per år i stöd för omkostnader.
Samordning och samarbetspartners/finansiärer
Svenska Botaniska Föreningen ansvarar för samordningen av Floraväkteriet på nationell nivå, på
uppdrag av Artdatabanken. Gävleborgs botaniska sällskap (GÄBS) sköter koordineringen i
Gävleborgs län. GÄBS medlemmar står för fältarbete och inmatning av uppgifter.

5.4 Delprogram X50 – Exploatering av stränder vid sjöar och
vattendrag
Syfte
Syftet med delprogrammet är att följa exploateringen av landets inlandsstränder över tiden.

39

Förväntade resultat
Delprogrammet ska följa förändringar i exploateringsgraden längs landets sötvattensstränder med ett
återkommande intervall på ca 5 år. Detta ska underlätta regionala och nationella jämförelser av
exploateringsgraden samt uppföljning av miljömål.
Programmet levererar:
1. Ett likvärdigt mått för hela landet på exploateringen av sötvattensstränder. Måttet bygger på
schabloniserade påverkanszoner vid byggnader och vägar. Exploateringsmåttet tas fram för
följande tre kategorier av stränder:
a. stränder vid sjöar i SMHI:s sjöregister (dvs större än ca 1 hektar);
b. stränder vid vattendrag bredare än ca 6 meter (dvs de som är karterade som vattenytor i
LM:s Fastighetskarta);
c. stränder vid viktiga smala vattendrag (nämligen de som är inritade i LM:s
Översiktskarta).
2. Kommunvisa tabeller över arealen exploaterad strandzon (30 m, 100 m och 300 m bred) uppdelat
på de tre olika kategorierna av sötvatten, a-c ovan.
3. GIS-skikt över strandzoner och exploaterade ytor. GIS-skikten ska kunna användas som stöd vid
ärendehandläggning, regional planering och miljömålsuppföljning.
Resultaten från uppföljningen har en koppling till strandskyddlagstiftningen, då det kan användas som
grund för att se hur exploateringen i strandnära områden utvecklas i tid och rum. Resultaten skulle
kunna användas som en indikator i miljömålsuppföljningen för målet Levande sjöar och vattendrag.
Bakgrund och strategi
Strandområden är viktiga miljöer för många djur och växter, men de är även attraktiva för bebyggelse
och friluftsliv. Särskilt gäller detta sjöar och breda vattendrag. De har också en viktig funktion för att
skydda vattnet från utflöde av partiklar och närsalter, bland annat vid skogsbruk och jordbruk. En
ökande exploatering kan skada livsmiljöerna för många arter och även de ekosystemtjänster som sjöar
och vattendrag förser oss människor med. Det finns därför behov av att följa trender i
exploateringsgrad på kommunal-, läns- och riksnivå. Underlag om exploateringsgrad behövs
exempelvis:
 som stöd vid handläggning av t ex strandskyddsärenden
 för att vi ska kunna formulera bra framtida strategier för hur vi ska använda vårt kustområde
 för att vi ska kunna formulera bra miljömål i framtiden
Ett utvecklingsprojekt pågick under 2009-2013 för att ta fram metoder för kostnadseffektiv regional
övervakning av stränder längs sjöar och vattendrag. Under det första steget (2009-2011) gjordes en
omfattande förstudie inriktad på övervakning genom flygbildstolkning i stickprovsvisa landskapsrutor
inom NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige). Resultatet redovisas i Kindström m.fl.
(2011). Parallellt pågick metodutveckling för övervakning av havsstränder. För havsstränder kom
arbetet att inrikta sig mot heltäckande övervakning med hjälp av befintliga kartdata (Törnqvist och
Engdahl 2012). Denna metod utreddes då även för sötvattenstränder, med positivt resultat (Engdahl
2012).
Fördelen med en heltäckande metod grundad på befintliga kartdata är att:
 den är billig (grunddata finns redan)
 den är enhetlig över hela landet
 den är heltäckande och geografiskt explicit och medger därför djupare analyser i ett senare
steg
 resultatet kan presenteras som illustrativa kartor
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Karteringen är tänkt att upprepas med 5 års intervall för att studera förändringar. Fem år är lagom lång
tid med tanke på att det då inte bli så stort genomslag för den eftersläpning på några månader som kan
finnas för de kartdata som används.
Under 2013 testades metoden skarpt för hela landets inlandsstränder i en pilotkartering. Arbetet
utfördes av Sweco och WSP i samarbete med deltagande länsstyrelser. Under 2014 redovisas metoden
och resultatet internt och externt i samarbete med det gemensamma delprogrammet för övervakning av
kustexploatering, bland annat i form av en hemsida.
Nästa kartering, som blir den första ”ordinarie”, planeras att genomföras 2018. Då kan man studera
förändringen under fem år genom att också använda kartdata för exploatering från januari 2013, som
användes under pilotkarteringen. Vid karteringen 2018 kommer Lantmäteriets och SMHI:s pågående
projekt ”God hydrografi” att vara avslutat, vilket avhjälper många svårigheter i GIS-analysen.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län samordnar delprogrammet.
Delprogrammet kopplar till miljömålet Levande sjöar och vattendrag.
Objekturval
Undersökningen omfattar hela landets sötvattensstränder inom tre olika kategorier:
 stränder vid sjöar i SMHI:s sjöregister (dvs större än ca 1 hektar);
 stränder vid vattendrag bredare än ca 6 meter (dvs de som är karterade som vattenytor i LM:s
Fastighetskarta);
 stränder vid viktiga smala vattendrag (nämligen de som är inritade i LM:s Översiktskarta).
För varje strandkategori karteras landstrandzonen i 3 olika bredder: 30 meter, 100 meter och 300 meter
zon från strandlinjen enligt fastighetskartan.
Kvalitetssäkring
Huvuddelen av indata är offentliga kartdata med känd kvalitet. Kända brister i indata och GIS-analys
redovisas vid varje kartering. De brister som användarna upptäcker mellan karteringsomgångarna
samlas in av projektledarlänet för att om möjligt åtgärdas vid nästkommande kartering. Under
perioden 2014-2018 blir det extra viktigt eftersom 2013 års kartering var en pilotkartering. Eftersom
man vid varje kartering har kvar tidigare karteringars indata går det att retroaktivt rätta till brister i
själva GIS-analysen vid tidigare karteringar.
Undersökningar och undersökningstyper
.Metoden finns beskriven i rapporten ”Pilotkartering av påverkan på sötvattenstränder” (finns i
delprogrambeskrivningsmappen på samarbetsytan på rmo.nu: Samarbetsyta > Gemensamma delprogram >
Landskap > Exploatering av stränder vid sjöar och vattendrag > _Beskrivning – ”Lst_rapport_pilotkartering”)
Detaljerad beskrivning finns i:
Kostenko M. 2013. Teknisk dokumentation, Kartering av sötvattenstränder. Sweco Position AB, april
2013. (finns i delprogrambeskrivningsmappen på samarbetsytan på rmo.nu)
Lundberg C. 2013. Rapport, GIS-arbete sötvattenstränder. WSP, september 2013. (finns i
delprogrambeskrivningsmappen på samarbetsytan på rmo.nu).
Datahantering/Datalagring
Än så länge lagras data hos projektledarlänet. Det är dock önskvärt med en datavärd. Både indata och
utdata (resultat) måste lagras. Även mellanprodukter som använts vid analysen bör sparas, för att
underlätta nästa analys.
Utvärdering och rapportering
Programmet genomförs och utvärderas vart 5:e år med start år 2018. Resultaten kommer att redovisas
på projektets hemsida.
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Tidplan
Projektets utvecklingsfas avslutades år 2013 med en första beräkning som är heltäckande för landets
inlandsvatten. År 2014 byggs projektets hemsida upp. Ett första omdrev planeras till år 2018 förutsatt
att SMHI reviderat vattenförekomsterna i Fastighetskartan. En revidering av vattenförekomsterna i
fastighetskartan ger oss ett stabilare kartunderlag att utgå från.
För sötvattenstränder kan ovanstående analyser genomföras nationellt med tillhörande statistik på
kommunnivå till en uppskattad kostnad av ca 200 000 kr (exklusive moms) per omdrev. Detta
motsvarar ungefär 10 000 kr per län om alla län deltar. Summan inkluderar rekvirering av data,
bearbetning och analys.
För att administrera delprogrammet under åren 2015-2017 beräknas projektledarlänet behöva 5-10
arbetsdagar per år för att underhålla hemsidan, besvara frågor, samla synpunkter m.m. Under nästa
analysår (2018) beräknas projektledarlänet behöva ca 30 arbetsdagar för upphandling och
projektledning. Under 2019 beräknas projektledarlänet behöva ca 20 arbetsdagar för utvärdering av
delprogrammet. Övriga deltagande län beräknas behöva ca 1 arbetsdag under 2017, 2 dagar 2018 och
2 dagar 2019 för deltagande i kravspecifikation och utvärdering.

Projektledarlänet

Alla deltagande
län (inklusive
projektledarlän)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20 000 för
löpande
drift
(arbetskostnad)

20 000 för
löpande
drift

21 000 för
löpande drift
+ börja
kravspec.

90 000 för
projektledning
inklusive
upphandling. Första
omdrev

60 000 kr för
projektledning av
utvärdering

22 000 för
löpande
drift

Rapportera
brister

Rapportera
brister

Deltaga i
kravspec.

GIS-analyser
(konsult)

Deltaga i
utvärdering

Rapportera
brister

0 kr

0 kr

0 kr

10 000 kr per län

0 kr

0 kr

Kostnader
Se tidplan-tabell ovan. Delprogrammet finansieras av länens RMÖ-anslag. Arbetskostnader för
projektledning finansieras av särskilt riktade RMÖ-medel (utvärderingsmedel).
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Programmet samordnas med det gemensamma delprogrammet för uppföljning av exploatering av
havsstränder. Förhoppningsvis kommer alla län att delta i delprogrammet.
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6 Programområde Sötvatten
Sötvatten är ett stort programområde som innefattar övervakning av såväl kemiska, biologiska som
hydromorfologiska parametrar. Programområdet inkluderar både ytvatten och grundvatten. Miljömål
som följs upp är Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt växt- och djurliv, Ingen övergödning,
Grundvatten av god kvalitet, Bara naturlig försurning samt Giftfri miljö. Dessutom samverkar den
regionala miljöövervakningen med vattenmyndigheterna och används bl.a. inom statusklassning och
fastställande av miljökvalitetsnormer för vatten i länet enligt Vattenförvaltningsförordningen. Den
regionala miljöövervakningen i Sötvatten ska även fånga upp förändringar i populationsstorlekar och
samhällsstruktur på den regionala skalan som vi i dagsläget inte kan koppla till någon specifik
påverkan. Miljöövervakningen utgör i det sistnämnda fallet ett alarmsystem som visar att det finns
behov av påverkansutredningar.

Bakgrund och övervakningsstrategi
Generell övervakningsstrategi
Den regionala miljöövervakningen inriktas främst på biologiska parametrar och miljögifter (metaller).
Dessutom kompletteras dessa provtagningar med vattenkemisk provtagning inom vissa program. I en
del fall samordnas provtagningen och vattenkemi analyseras via nationella program. Ett viktigt led i
arbetet är det sammanställnings- och utvärderingsarbete som genomförs för att belysa tillståndet i
inlandsvatten med avseende på försurning, övergödning, metaller och biologisk mångfald.
Övervakning av grundvatten är ett relativt nytt inslag i den regionala miljöövervakningen, och kräver
fortfarande en del utvecklingsarbete.
En övergripande strategi är att så långt möjligt samordna delprogrammen för sjöar, vattendrag och
grundvatten med vattenförvaltningens behov, nationell övervakning och med andra delprogram, både
inom länet och i angränsande län.
Koppling till nationella och regionala miljömål

Miljöövervakningen ska ge underlag för att följa upp de nationella miljömålen på regional och
lokal nivå. Nedan beskrivs kopplingen till miljömålsuppföljningen.
Tabell. Koppling mellan länsprogrammets delprogram och miljömålen.
Delprogram
Nationella miljökvalitetsmål som relaterar
till delprogrammet
Ytvatten:
X2 – Metaller i
 Levande sjöar och vattendrag
abborre
 Giftfri miljö
 Säker strålmiljö
X11 – Hg i fisk
 Levande sjöar och vattendrag
 Giftfri miljö
X33 – Regionala
 Levande sjöar och vattendrag
omdrevsvattendrag
 Bara naturlig försurning
 Ingen övergödning
 Rikt växt- och djurliv
X34 –
 Levande sjöar och vattendrag
Utterövervakning
 Rikt växt- och djurliv
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Nationell
indikator

X41 – Flodpärlmussla

X52 – Kiselalger i
vattendrag

X58 – Vattenväxter i
sjöar

X59 – Fisk i sjöar
Grundvatten:
X42 –
Grundvattenkemi
X51 –
Grundvattennivåer

















Levande sjöar och vattendrag
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
Rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och vattendrag
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
Rikt växt- och djurliv
Levande sjöar och vattendrag
Bara naturlig försurning
Ingen övergödning
Rikt växt- och djurliv





Grundvatten av god kvalitet
Giftfri miljö
Grundvatten av god kvalitet

Föryngring av
flodpärlmussla

Krav från EU-direktiv
Enligt ramdirektivet för vatten ska det finnas miljöövervakning i sötvatten-ytvatten som fokuserar på
biologiska parametrar (bottenfauna, fisk, makrofyter, fytoplankton och påväxtalger). Dessa
kvalitetsfaktorer ska bedömas enligt de bedömningsgrunder som Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten samt Vattenmyndigheten har fastställt för att klassa ekologisk och kemisk status
och fastställa miljökvalitetsnormer för sjöar och vattendrag. Samordning med andra län är nödvändig
eftersom vattenförvaltningen sker på avrinningsområdesnivå.
I grundvattenförekomster eller grupper som bedöms uppnå minst god status ska kontrollerande
övervakning utföras en gång under varje sex-årscykel. För grundvattenförekomster där risk föreligger
att god status inte nås ställer direktivet krav på operativ övervakning. Nivåövervakning ska upprättas i
grundvattenförekomster där ett uttag finns på mer än 100 m3/dygn. Förekomster som omfattas av
skydd med anledning av dricksvattenuttag på > 10 m3/dygn eller som försörjer > 50 personer ska ha ett
övervakningsprogram av grundvattenkemi.
Uppföljning av regionala åtgärder
Den regionala miljöövervakningen utgör ofta en inventering av åtgärdsbehov men kan också vara en
uppföljning av åtgärder. Vattenkemisk uppföljning av kalkning och biologisk provtagning i
kalkningspåverkade vattendrag är också en del av miljöövervakningen i Gävleborg. Till viss del
innefattas här även vatten där biologisk återställning genomförts.
En operativ övervakning i grundvattenförekomster bör komma igång där åtgärder görs, för att se om
åtgärderna ger effekt. Ingen sådan uppföljning finns idag men planeras när åtgärder tar fart.
Prioriteringar inom programområdet
Enligt ramdirektivet för vatten är biologin den styrande faktorn för att sätta status på vatten.
Kunskapsunderlaget om biologiska parametrar i länets vatten är fortfarande svag. Vi saknar kunskap
om artsammansättningen för många organismgrupper i de flesta vatten i länet. Biologiska parametrar
har den fördelen att de visar vad som hänt under en längre tidsrymd, saknas t.ex. försurningskänsliga
bottenfaunaarter så indikerar det sura förhållanden även om ett vattenprov skulle visa på god kemi just
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den dagen. Dessutom är det ju ofta just livsförutsättningarna för djur och växter som vi vill övervaka
och att då låta dem indikera de problem som finns är praktiskt och ett direkt mått på det vi vill mäta.
En nackdel med att bara mäta biologiska parametrar är dock att flera olika påverkanstyper ibland kan
ge liknande respons. För att övervakningen ska ha bättre förutsättningar att belysa eventuella åtgärdseller restaureringsbehov krävs ofta en komplettering med kemiska eller fysiska övervakningsparametrar.
Den ekologiska statusen i vatten hotas inte bara av traditionella problem kopplade till vattenkemi
(övergödning/försurning) utan även i stor utsträckning av den fysiska användningen av mark och
vatten. Skogsbruk, jordbruk, vattenkraftsutbyggnad, vägbyggen mm förändrar och fragmenterar
vattendragen och krymper organismernas livsmiljö. I synnerhet har flottningsepoken haft stor inverkan
på vattendragens morfologi, kontinuitet och historiskt även flödesregim. Olika typer av miljögifter
utgör också hot mot den ekologiska statusen i länets vatten. Kvicksilver, andra tungmetaller och en rad
organiska miljögifter är gamla välkända gifter i den svenska miljön men det sprids och upptäcks hela
tiden nya ämnen som medför problem för olika organismer. På senare tid har t.ex. läkemedelsrester
blivit mycket omtalat. Även andra faktorer som t.ex. främmande arter kan utgöra hot mot god
ekologisk status i sjöar och vattendrag.
I Gävleborgs län finns ca 2000 ytvattenförekomster (1436 vattendrag och 543 sjöar) och 119
grundvattenförekomster. Bara en bråkdel av ytvattenförekomsterna har tillräckligt dataunderlag för
statusklassning enligt bedömningsgrunderna, i de flesta fall grundas klassningen på modellerade
värden och expertbedömningar. Den regionala miljöövervakningen kan endast tillgodose en liten
bråkdel av vattenförvaltningens databehov för inlandsvatten. Därför är det viktigt med ett bra
representativt val av mätstationer. Tyvärr finns i nuläget inte underlag för en optimal fördelning av
mätstationerna, eftersom typologin för sjöar och vattendrag håller på att omarbetas. Vi har därför valt
att hålla fast vid stationsurvalet i det delprogram som startades förra perioden som direkt anpassning
till Vattendirektivets behov – omdrevsövervakning av biologi och kemi i 48 vattendrag (X33 och
X52). När vattenmyndigheterna kommit längre i sitt arbete med att beskriva övervakningsbehovet
(2016) kan de bli nödvändigt att justera detta och/eller andra delprogram för att nå optimal samordning
med vattenförvaltningens behov.
Utöver Vattenförvaltningens behov fyller data från regional miljöövervakning viktiga behov för
miljömålsuppföljning och övervakning av regionala miljöhot, såsom miljögifter i fisk samt påverkan
från försurning, miljögifter och fysisk störning på hotade arter. Även samverkan med uppföljningen av
Art- och habitatdirektivet (i skyddade områden) är viktigt. Av den anledningen har vi valt att i stort
sett bibehålla löpande delprogram, med undantag av att ett delprogram (X8) läggs som vilande för att
kompensera för kostnadsökningarna i programområdet och samtidigt skapa ett litet utrymme för nya
delprogram. En annan åtgärd som vi gör för att minska kostnaderna är att glesa ut
provtagningsintervallet för 2 delprogram (X2 och X34). De nya delprogrammen (X58 och X59)
inriktas mot att fylla vattendirektivets behov av biologiska data, men startar i mycket liten skala med
bara ett fåtal sjöar.
Ett problem inom övervakningen i sötvatten är den bristfälliga uppföljningen av effekter i restaurerade
vatten (kalkade och okalkade) på grund av otillräcklig finansiering och den korta framförhållningen
vid restaureringar som försvårar insamlande av data innan åtgärd. Det skulle även behövas bättre
biologisk övervakning (utöver uppföljning av fisk) inom kalkeffektuppföljningen i Gävleborgs län.
Under denna programperiod läggs trendvattendraget Hångelån (X8) tillsvidare som vilande eftersom
det kostar mer än den nytta programmet medför i ett regionalt perspektiv. Inte heller regional
förtätning av de nationella omdreven med sjöar ingår i programmet. I stället för förtätning har vi
prioriterat att lägga tonvikten på biologiska undersökningar med lägre intensitet men med bättre
yttäckning.
Grundvatten är ett prioriteringsområde med två delprogram som omfattar kemisk och kvantitativ
övervakning. Även inom detta område ställer Vattendirektivet höga krav på övervakning och det är
också viktigt ur ett regionalt hållbarhets- och hälsoperspektiv. Ett utvecklingsprojekt inom ramen för
regional övervakning har pågått sedan 2009 att samordna ett övervakningsprogram för hela Norrland.
Projektet har mynnat i en gemensam strategi, en bruttolista med lämpliga provtagningsstationer och ett
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handläggarstöd för övervakning av grundvatten. Samordning av programmet sker med SGU. SGU har
fått ett uppdrag av Länsstyrelserna att se över de strategier som tagit fram inom utvecklingsprojekteten
och jämföra med det nationella programmet. En samordning mellan RMÖ och kommunala
råvattensprovtagningar och nivåmätningar måste prioriteras. Större krav på råvattenkontroll borde
ställas på dricksvattenproducenterna.

Ingående delprogram
Översikt av ingående delprogram/undersökning/aktivitet
Delprogram/undersökning/ aktivitet

Period

Undersökningstyper

Ytvatten:
X2 - Metaller i abborre [från trendsjöar]
X11 - Hg i fisk [samverkan med kommuner]

Vartannat år
Varierande intervall

Upprepas intervall
X33 - Regionala omdrevsvattendrag
biologi (fisk, bottenfauna, bentiska
kiselalger, vattenkemi)

(vart 6:e år)

Upprepas intervall
X34 - Utterövervakning

(vart 5:e till 10:e år)
Upprepas intervall

X41 - Stormusslor [samordning med ÅGP]

(vart 3-5:e år
Upprepas intervall

X52 – Kiselalger i vattendrag

Miljögifter i fisk
Miljögifter i fisk
Bottenfauna i sjöars litoral och i
vattendrag – tidsserier
Elfiske i rinnande vatten
Påväxt i rinnande vattenkiselalgsanalys
Vattenkemi i vattendrag
Barmarksinventering av utter
Övervakning stormusslor
Enkel statusbeskrivning av
flodpärmusselbestånd
Påväxt i rinnande vattenkiselalgsanalys

(vart 6:e år)

X58 – Makrofyter i sjöar

Kontinuerligt 1-3
stationer/år

Makrofyter i sjöar

X59 – Fisk i sjöar

Kontinuerligt 1-3
stationer/år

Provfiske i sjöar

Grundvatten:
X42 – Grundvattenkemi [samordning med
SGU]

X51 – Grundvattennivå [samordning med
SGU]

Upprepas intervall

Grundvatten

(vart 6-12:e år)
Upprepas intervall

Grundvatten

(vart 6-12:e år)

Ekonomisk översikt för ingående delprogram under programperioden (Rmö-medel)
Delprogram
2015
2016
2017
2018
X2 Metaller i abborre
35 000
35 000
38 000
38 000
X11 Hg i fisk
40 000
41 000
42 000
42 000
X33 Regionala omdrevsvattendrag –
130 000
132 000
135 000
138 000
biologi och kemi
X34 Utterövervakning
100 000
10 000
X41 Stormusslor
40 000
41 000
180 000
120 000
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2019
40 000
43 000
140 000

2020
40 000
44 000
143 000

44 000

200 000
-

X42 Grundvatten kemi
X51 Grundvatten nivå
X52 Kiselalger i vattendrag
X58 Makrofyter i sjöar
X59 Fisk i sjöar

50 000
0
0
5 000
5 000

51 000
0
0
5 000
5 000

52 000
0
0
5 000
5 000

53 000
0
0
5 000
5 000

54 000
0
0
6 000
6 000

Övrig uppföljning
Andra verksamheter som arbetar inom detta område beskrivs i tabellen nedan. Samordnad
recipientkontroll (SRK), regional kalkeffektuppföljning (kemisk och biologisk),
kalkeffektuppföljningsobjekt (IKEU), nationella trendsjöar och trendvattendrag samt nationella
omdrevssjöar är viktiga delar av miljöövervakningen. Även kommunernas badvattenundersökningar
och grundvattenundersökningar bidrar till den regionala övervakningen.
Tabell över miljöövervakning i länet utöver RMÖ
Omfattning i
länet
(X=har ej
kvantifierats i
denna rapport) Huvudman

Aktivitet

Vad övervakas

Flodmynningar

vattenkemi

Omdrevssjöar

vattenkemi

Nationella trendvattendrag

vattenkemi, biologi

1

SLU, HaV

Nationella trendsjöar

vattenkemi, biologi

2

SLU, HaV

Nationella provfiskesjöar

fiskbestånd

1

SLU, HaV

Kalkeffektuppföljning sjöar

vattenkemi

Ca 80 st 1
ggr/år

Länsstyrelsen

Kalkeffektuppföljning
vattendrag

vattenkemi

Ca 100 st 6
ggr/år

Länsstyrelsen

Kalkeffektuppföljning

biologi

IKEU sjöar

vattenkemi, biologi

1

SLU, NV

IKEU vattendrag

vattenkemi, biologi

5

SLU, NV

SRK vattendrag

vattenkemi

70

Vattenvårdsförbunden

SRK sjöar

vattenkemi

42

Vattenvårdsförbunden

Badvattenundersökningar

mikrobiologi

Ca 100

Övervakning i skyddade
områden

fisk

X

Länsstyrelsen

Enstaka elfisken o provfisken

fisk

X

Länsstyrelsen

X

Länsstyrelsen

3

SLU, HaV

114 st, 14-22 / år SLU, HaV

20-30 st/år

Övervakning relaterat till ÅGParter
biologi

Länsstyrelsen

Kommuner

Biotopkartering av fiskevatten

Hydromorfologi
m.m.

X

Kommuner

Kartläggning av
vattenförekomster inom
Vattenförvaltningen

vattenkemi, biologi,
hydromorfologi

X

Länsstyrelsen

Nationell övervakning av
grundvatten

Nivåer, kemi

X

SGU
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55 000
0
0
6 000
6 000

Dricksvattentäkter

kemi, biologi

Enskilda brunnar

kemi, biologi

troligen 50-100

Kommuner

några hundra /år Kommuner

Inom skyddade områden kommer en del medel att användas för restaureringar i rinnande vatten. I
anslutning till detta kommer även uppföljning av effekter på t.ex. fiskfaunan att ske genom elfisken.
Omfattningen under kommande programperiod är svår att skatta men den metodik som används ska
följa publicerade undersökningstyper (https://www.havochvatten.se/hav/vagledning-lagar/vagledningar/miljoovervakningens-metoder-och-undersokningstyper-inom-programomradesotvatten.html). Dessutom förekommer undersökningar som initieras av arbetet med åtgärdsprogram
för vissa hotade arter. Det finns även elfisken och sjöprovfisken som sporadiskt görs av Länsstyrelsens
fiskefunktion.
Samordningen av RMÖ mot alla dessa andra aktiviteter sker dels genom att undvika överlappande
mätningar, alltså att flera aktörer övervakar samma sak på samma plats. Dels samlokaliserar RMÖ en
del biologisk provtagning med andra aktörers övervakning av vattenkemi. Detta sker främst gentemot
den statligt styrda övervakningen (nationell miljöövervakning, IKEU och kalkeffektuppföljning).
Samordningen gentemot SRK sker genom att RMÖ är inriktat på övervakning i relativt opåverkade
vatten (kontrollerande övervakning) medan SRK är inriktat på vatten som påverkas av lokala utsläpp.
Två delprogram inom programområdet Miljögifter överlappar i viss mån med sötvatten och
samordning sker mellan programområdena: X49 (Övervakning av prioriterade vattendirektivsämnen i
vattenmiljön) och X57 (Samordnad regional fiskprovbankning och övervakning av miljögifter i fisk).

6.1 Delprogram X2 – Metaller i abborre
Syfte
Följa upp miljökvalitetsnormer för vatten samt nationella och regionala miljömål rörande miljömålen
Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö samt Säker strålmiljö. Delprogrammet är en tidsseriestudie
av kvicksilver, kadmium och cesium i abborre i tre representativa sjöar i länet. Kunskap från
delprogrammet ska även belysa eventuella hälsorisker med konsumtion av fisk från länets sötvatten.
Förväntade resultat
Förändringar av halterna av kvicksilver, kadmium och cesium-137 kommer att kunna följas över tid.
Bakgrund och strategi
Kvicksilver och cesium uppträder i ganska höga halter i länet. Kadmiumhalterna i fisk i länet varierar
mellan olika sjöar utan att man riktigt förstår varför. Mätningar i abborre från trendsjön Stensjön som
ligger i länet visar t.ex. på mycket höga kadmiumhalter. Länet drabbades hårt av Tjernobylolyckan
1986 och sedan dess har bl a fisk i delar av länets sjöar uppvisat hög till mycket hög radioaktivitet pga
Cesium-137. Viss utglesad mätning sker fortfarande i tex vilt och svamp men en trendövervakning i
saknas.
Kvicksilverundersökningarna som startade redan 1986 i ett par av sjöarna kommer att fortsätta med
årliga analyser på abborre (muskel på 1+ och några 2 – 3 åriga abborrar) i sexårskampanjer. From
2001 ingår även analys av kadmium (lever) och cesium-137 (muskel) i programmet och de analyserna
har gjorts i sexårskampanjer på 4 – 8 år gamla abborrhonor.
Under denna programperiod förändrar vi provtagningens frekvens från de tidigare sexårskampanjerna
till att vara provtagning vartannat år. Detta ger en jämnare kostnadsfördelning mellan mätperioder med
bibehållen sensitivitet för förändringar. Delprogrammet sammanfaller delvis med det nationella
programmet för referenssjöar.
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Objekturval
I programmet ingår Gosjön (nationell trendsjö), Stensjön (nationell trendsjö) samt Tansen och
Redsjösjön, som under slutet av 80-talet ingick i projektet Kalkning-Kvicksilver-Cesium. I de
sistnämnda sjöarna har omfattande studier av bl a kvicksilverhalt i gädda och abborre genomförts
tidigare.
Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring sker enligt Handbok för miljöövervakning, undersökningstypen Metaller och
miljögifter i fisk. Fältarbetet utförs av utbildad och erfaren personal. Analyserna utförs av ackrediterat
laboratorium.
Undersökningar och undersökningstyper
Miljögifter i fisk i Gosjön (nationell trendsjö), Stensjön (nationell trendsjö där NRM provbankar fisk
för framtida analyser) samt Tansen och Redsjösjön, där omfattande studier av kvicksilver finns sedan
tidigare.
Frekvens: vartannat år.
Undersökningstyp: – Miljögifter i fisk. (Dock glesare provtagning än rekommenderat, detta av
ekonomiska skäl.)
Datahantering/Datalagring
Analysresultaten levereras löpande till datavärd (IVL och SSM).
Utvärdering och rapportering
En utvärdering av undersökningarna genomfördes 2009. Information om resultaten finns att hämta på
Länsstyrelsens webbplats (Rapport 2010:11). Nästa utvärdering av materialet planeras till 2019.
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet
Kostnaden för delprogrammet beräknas till 70 000 kr per omgång, vilket balanseras mellan
provtagningsår och utvärderingsår för att få jämn kostnad 35 000 per år, + kostnadsökning.
Delprogram
X2 Metaller i abborre

2015
Analys
(fr 2014)
35 000

2016
Provtagning
36 000

2017
Analys
36 000

2018
ProvTagning
39 000

2019
Analys,
Utvärdering
39 000

2020
Provtagning
41 000

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
NRM provbankar fisk från Stensjön vilket senare även möjliggör analyser av bl.a. metaller från dessa.
Dessutom analyseras en del fisk från Stensjön direkt, data finns tillgänglig via
http://www3.ivl.se/db/plsql/dvsb_met$.startup.

6.2 Delprogram X11 – Hg i fisk
Syfte
Syftet med delprogrammet är att ta fram en aktuell och yttäckande bild av kvicksilverhalterna i fisk
från länets sjöar. Vatten som är av särskilt intresse vad det gäller konsumtionsfiske och tidigare kända
problem med höga kvicksilverhalter prioriteras. Tidigare undersökningar härstammar från
provtagningar mellan främst åren 1960–1995 och är dessutom av varierande kvalitet. Under åren
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2013–2014 utvärderades delprogrammet och fiskinsamling kommer att justeras enligt resultatet från
utvärderingen.
Förväntade resultat
Resultaten från utvärderingen av delprogrammet visar att de flesta kommunerna generellt uppvisar en
minskning av Hg-koncentrationer i fisk (1 kg gädda) från 1990-tal till 2000-tal (2000-2012). Enstaka
kommuner visar ökad trend som behöver följas upp med en riktad insamling av fisk i dessa
kommuner. Länsstyrelsen också vill uppmana kommunerna att samla in flera matfiskar arter som är
aktuella i dagsläget som t.ex. gös, abborre.
Delprogrammet ska ge ett underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och främst då
preciseringen Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen.
Bakgrund och strategi
Från och med 60-talet och fram till och med idag har kvicksilverhalterna i ca 10 000 fiskar (främst
gäddor och abborre) från totalt 467 lokaler i länet analyserats. Under perioden 1990–2004
analyserades kvicksilverhalten i totalt 1 550 gäddor från 200 av länets sjöar. Data från och med 1990
visar att ca 70 % av de undersökta gäddorna har kvicksilverhalter som är förhöjda och en tredjedel
gäddorna från samma tidsperiod har mycket höga kvicksilverhalter (> 1,0 mg Hg/kg våt vikt). Sedan
år 2004 har Länsstyrelsen i samarbete med kommunerna ett pågående program för att upprätthålla
baskunskapen om kvicksilverhalterna i fisk från länets sjöar. Under år 2014 utvärderades
delprogrammet och en strategi för fortsättning av övervakningen av Hg i fisk i länet har tagits fram.
Objekturval
Målet med undersökningarna är att upprätthålla en aktuell baskunskap om kvicksilversituationen i
länets vatten. Det finns en direkt koppling till konsumtion av fisk så i första hand inriktas
provtagningen till sjöar där man i någon omfattning bedriver matfiske men även till sjöar med kända
kvicksilverproblem och där man vill följa upp förändring i miljön.
Efter utvärderingen ser Länsstyrelsen ett behov av att i samråd med kommunerna göra en plan för
vilka sjöar som väljs för insamlingen av matfisk, samt uppmana att samla in flera arter av matfisk. För
att ha en bra trendanalys över hur Hg halter i fisk förändras i tid, ska Länsstyrelsen ta fram förslag på
några sjöar med långtidsserie i samtliga kommuner.
Kvalitetssäkring
Urvalet av matfisk och metoder följer undersökningstypen ”Metaller och organiska miljögifter i fisk,
sjöar och vattendrag”. Kvicksilveranalyserna utförs av ackrediterat laboratorium.
Undersökningar och undersökningstyper
Urvalet av matfisk och metoder följer undersökningstypen ”Metaller och organiska miljögifter i fisk,
sjöar och vattendrag”.
Datahantering/Datalagring
Kvicksilverdata samlas i en databas på Länsstyrelsen samt levereras till datavärd (IVL) en gång om
året.
Utvärdering och rapportering
Delprogrammet har utvärderats under år 2014. Information om delprogrammet kommer att finnas att
hämta på Länsstyrelsens webbplats. Utvärderingsrapport ska tas fram under år 2014.
Tidplan och kostnader
Delprogrammet beräknas kosta 40 000 kr per år under programperioden.
Delprogram
2015
2016
2017
2018
2019
X11 – Hg i fisk
40 000
41 000
42 000
42 000
43 000
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2020
44 000

Analyserna beräknas kosta 40 000 kr per år + kostnadsökning, vilket också utgör länsstyrelsens
kostnader för delprogrammet. Kommunerna, med hjälp från fiskevårdsorganisationerna, ser till så att
fisk fångas och skickas till laboratoriet för analys.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Delprogrammet bygger på ett samarbete mellan länets kommuner och Länsstyrelsen. I stort sett så står
Länsstyrelsen för analyskostnaderna och kommunerna, med hjälp från fiskevårdsorganisationerna, ser
till så att fisk fångas och skickas till laboratoriet för analys.

6.3 Delprogram X33 – Regionala omdrevsvattendrag
Syfte
Regionala omdrevsvattendrag ska utgöra miljöövervakning som i viss mån är anpassad till
vattendirektivets behov. Syftet är att följa upp och ge en representativ bild av vattenstatusen i ett
representativt urval av de olika typerna av vattendrag i länet. Delprogrammet fokuserar på biologiska
parametrar men även vattenkemi ingår i provtagningen.
Delprogrammet kommer att ge underlag för:
 vattenförvaltningen
 andra vattendragsundersökningar
 den samordnade recipientkontrollen
 kalkningseffektuppföljningen
Delprogrammet ska följa upp miljökvalitetsnormer för vatten samt måluppfyllelsen för nationella och
regionala miljömål relaterade till: Levande sjöar och vattendrag, Bara naturlig försurning, Ingen
övergödning samt Ett rikt växt- och djurliv.
Förväntade resultat
Delprogrammet kommer att följa upp regionala förändringar hos biota för respektive vattendragstyp.
Bakgrund och strategi
Enligt vattendirektivet ska det finnas övervakning av olika typer av vattendrag. Vattendrag delas in i
olika typer enligt avrinningsområdets storlek, alkalinitet, humushalt och till vilken ekoregion
vattendraget tillhör. Dessutom ska underlag så långt som möjligt bygga på information från
övervakning av biologins tillstånd. Femtio vattendrag ingår i programmet för att kunna få en
uppskattning av tillståndet i länets vattendrag.
Delprogrammet är anpassat till bedömningsgrundernas behov och ska ge underlag för
statusklassificering av vatten. Kvalitetsfaktorerna fisk, bottenfauna och kiselalger undersöks.
Övervakningen sker i sexårscykler där man kommer att återkomma till samma vattendrag efter 6 år för
uppföljning. Bedömningsgrunderna kräver tre provtagningstillfällen per sex-årsperiod. Vi har valt att
under den kommande perioden ändå hålla fast vid sexårsintervall för att kunna behålla 48 vattendrag
inom delprogrammet i stället för 16. På så sätt får vi ett starkare stöd för expertbedömningar, vilket är
den bedömningsgrund vi måste använda för den stora majoriteten av små och mellanstora vattendrag.
Strategin kan komma att ändras under perioden när det kommer mer specificerade behov från
vattenförvaltningen.
Objekturval
Objekten har slumpats ut representativt från olika vattendragstyper enligt vattendirektivet. Åtta
vattendrag besöks varje år. Sammanlagt övervakas 48 vattendrag.
Kvalitetssäkring
Fältarbeten genomförs av utbildade, erfarna provtagare. Analyser av bottenfauna utförs av
Institutionen för vatten och miljö, SLU. Analyser av kiselalger utförs av Medins Biologi AB.
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Undersökningar och undersökningstyper
Följande parametrar undersöks i de utvalda vattendragen som representerar olika vattendragstyper i
länet:
Undersökningstyp
Kiselalger
Bottenfauna
Elfiske
Kemi

Frekvens
vart 6:te år
vart 6:te år
vart 6:te år
vart 6:te år

Undersökningstyper:
 Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys
 Bottenfauna i sjöars litoral och i vattendrag – tidsserier
 Elfiske i rinnande vatten
 Vattenkemi i vattendrag

Datahantering/Datalagring
Analysresultaten för bottenfauna och påväxtalger lagras fortlöpande hos Institutionen för vatten och
miljö, SLU och resultaten från elfiskena rapporteras till elfiskeregistret, Institutionen för akvatiska
resurser, SLU.
Utvärdering och rapportering
En utvärdering av undersökningarna sker i slutet av varje programperiod. Information om
delprogrammet och resultat kommer att finnas att hämta på Länsstyrelsens webbplats.
Information om delprogrammet kommer även att finnas i databasen VattenInformationsSystemSverige
(VISS).
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet
Delprogrammet beräknas kosta 130 000 kr per år, med uppräkning för inflation under sex år. Detta
inkluderar en utvärdering av data i slutet av perioden.
Delprogram
X33 Regionala omdrevsvattendrag –
biologi och kemi

2015
130 000

2016
132 000

2017
135 000

2018
138 000

2019
140 000

2020
143 000

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Detta program utvecklas och samordnas kontinuerligt med Vattenmyndighetens behov och övriga län i
distriktet för att täcka upp så många vattendrag av så många olika vattendragstyper som möjligt.
Eftersom en ny typindelning kan komma att införas under perioden kan också objekturvalet komma att
behöva anpassas.

6.4 Delprogram X34 – Regional övervakning av utter
Syfte
Syftet med miljöövervakningsprogrammet för utter i Sverige är att följa förändringar i populationens
utbredning och indirekt även relativa förändringar av populationsstorleken. Inventeringar och
observationer av utter ska ligga till grund för analys av hotbild och åtgärdsbehov. Övervakningen
ligger också till grund för uppföljningen av miljömålen Giftfri miljö, Levande sjöar och vattendrag,
Hav i balans samt en levande kust och skärgård samt Ett rikt växt- och djurliv. Övervakningen ligger
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även till grund för rapporteringen om utterns bevarandestatus i enlighet med artikel 17 i art- och
habitatdirektivet.
Förväntade resultat
Förändringar i utbredningsområde kommer att vara den parameter som tydligast följs. Förändringar av
populationsstorlek kommer att bedömas i samband med utvärderingar.
Bakgrund och strategi
Efter en tids drastisk populationsnedgång pga. bl.a. miljögifter och jakt, fredades uttern i delar av
Sverige under 50- och 60-talet och i hela Sverige 1968. Utter klassas idag av Artdatabanken som
sårbar (VU) då populationen beräknas till mindre än 1000 könsmogna individer.
Idag kommer hoten mot utter framför allt från miljögifter, trafik och felaktigt konstruerade fällor.
Miljögifter, framför allt PCB under 50-, 60- och 70-talet och under senare år så kallade PFOS
(Perfluoroktansulfonat) och bromerade flamskyddsmedel, har drabbat uttern och i takt med att nya
ämnen kommer till och sprids i naturen dyker också nya potentiella hot upp. Trafiken är ett stort hot
och många uttrar trafikdödas varje år. Bristande hänsyn från skogs- och jordbruk framför allt intill
vattendrag, kan medföra allmänt biotopförsämrande effekter vilket också det kan utgöra hinder för
återhämtningen av utterpopulationen.
Under 1987 och 1988 inventerades sammanlagt 574 lokaler i Gävleborgs län varav uttertecken
hittades på 14 procent av lokalerna. Kring mitten av 1990-talet verkade det som om den negativa
trenden var bruten och att förekomsten av utter sakta började öka igen. En återinventering av
Gävleborgs län gjordes hösten 1997, då sammanlagt 566 lokaler besöktes. Uttertecken hittades då på
34 procent av lokalerna vilket visade på en klar ökning av utterförekomsten i länet. Under sex veckor i
augusti och september månad 2007 inventerades Gävleborgs län återigen då sammanlagt 591 lokaler
besöktes. Under 2009 gjordes en modifiering av metodiken så att endast en lokal per 10x10km ruta
inventerades i hela länet (totalt 204 lokaler). Resultatet visade på en genomsnittlig utterförekomst på
47 procent och 52 procent minkförekomst. Utterförekomsterna har en förhållandevis jämn fördelning
över hela länet med en lite lägre förekomst i de nordöstra delarna av länet och utmed kusten.
Artövervakningen av utter ska ske genom beståndsinventeringar och ska följa vattendistrikten.
Inventeringsarbetet fokuseras på barmarksinventering då denna metod är internationellt använd och är
mindre resurskrävande och mindre väderberoende än vinterinventering på snö. Metoden begränsas
bara av eventuellt höga flöden.
Delprogrammet använder sig av den uppdaterade undersökningstypen för utter.
Objekturval
Delprogrammet följer gällande undersökningstyp (senast reviderad 2011) där 4 standardmetodslokaler
per kvadratmil ska inventeras. Ekonomiska resurser kommer troligtvis att begränsa inventeringen av
länet så att antalet lokaler per ruta (10x10 km) kan komma att minska från fyra till en eller två.
Länet har vid senaste inventeringen 2009 inventerat i kvadratmilsrutor och då endast 1 lokal per ruta. I
många av kvadratmilrutorna finns det dessutom flera lokaler från de tidigare inventeringarna (1987-88,
1997, 2007). I första hand kommer vi att välja bland dessa lokaler för att få två lokaler per kvadratmil
(halv ambitionsnivå) eller fyra lokaler per kvadratmil (full ambitionsnivå). Gävleborg har en bra
tidserie vad gäller utterinventeringar och stora förändringar bör inte göras så att jämförelser bakåt i
tiden försvåras.
När lokalerna har valts ska de återbesökas en gång vid varje inventeringstillfälle vart 6:e år. Kostnaden
för inventeringarna har inom ramen för det gemensamma delprogrammet beräknats till 600-700 kr per
lokal.
Nedan följer en strategi för urvalet av lokaler i programmet:
 tillgänglighet; det ska så långt som möjligt gå att komma till lokalerna med bil. Alltså kommer
broar över vattendrag utgöra merparten av lokalerna.
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lokalerna ska täcka in viktiga vattenförekomster så att viktiga områden för utter kommer med,
även sådana områden som idag inte har någon utterförekomst men som skulle kunna ha det i
framtiden eller som har haft utterförekomst tidigare.
det är viktigt att lokalen håller en eller flera viktiga markeringsplatser (t ex stenar utmed
vattendrag, på stenar eller strandbrinkar under broar, spänger eller uddar vid sjöar).
lokalen bör vara bestående och inte riskera att påverkas för mycket av höga vattenstånd eller
intilliggande verksamhet.

Kvalitetssäkring
För att kunna utföra en inventering av utter krävs att fältpersonal antingen har dokumenterad kunskap
om utterinventeringar eller har genomgått någon typ av utbildning i utterinventering. Inventeringarna
utförs antingen av personal på länsstyrelserna eller av konsulter anlitade av Länsstyrelsen.
Konsulter ska anlitas med krav på dokumenterad kunskap om inventering och datahantering
(registrering, analys och rapportskrivning).
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstyp: Utter och mink – beståndsövervakning. Barmarksinventering.
Variabler: Förekomst/ej förekomst, obstyp (spillning, tassavtryck, kana etc), tecken på mink- och
bäverförekomst.
Metoden för inventering är i huvudsak lika föregående inventeringar. Barmarksinventering är en väl
beprövad och standardiserad metod som även används vid internationell beståndsövervakning av utter.
Metodiken visar framför allt på förekomst av utter och i viss mån även stammens relativa täthet. Den
lämpar sig inte för att uppskatta antalet djur.
Inventeringar inom ramen för det gemensamma delprogrammet utförs vart 6:e år.
Samtidigt med inventeringen görs observationer av om vägpassagen är ett vandringshinder för fisk
eller ej. Dessa observationer används för bedömning av vattendragets hydromorfologiska status.
Datahantering/Datalagring
Hittills har rådata lagrats på länsstyrelsen i form av excelfiler. Från och med 2014 kommer data att
överföras och lagras hos Artdatabanken, som nyligen blivit datavärd.
Utvärdering och rapportering
En länsrapport ges ut efter varje inventering. Länets inventeringar görs samordnat med övriga län
inom Bottenhavets vattendistrikt i så stor utsträckning som möjligt. Efter att distriktet har inventerats
klart utvärderas resultaten efterföljande år samlat för hela vattendistriktet. Utvärdering för
Bottenhavets vattendistrikt föreslås ske 2015. Samordningslänet (Jönköpings län) ansvarar för att
utvärderingarna utförs. Utvärderingar därutöver ansvarar länen själva för. Utvärderingarna presenteras
i rapportform med senaste resultat och analys gentemot tidigare resultat. Rapporterna ska rikta sig till
myndigheter men även till allmänheten, då uttern intresserar många människor.
Planerade utvärderingsår enligt det gemensamma delprogrammet:
Vattendistrikt (ingående län)
Utvärde Inventeringsår (ingående län)
ring
Bottenhavet (mindre del av Uppsala,
2015
2011 (del av C), 2012, 2013 (Z, Y), 2014
Jämtland, Västernorrland, Gävleborg)
(Y, X)
Nedan följer förslag på vad som ska ingå i utvärderingarna:
 Andel lokaler med utterförekomst respektive minkförekomst.
 Inventeringslokalsbaserade kartor visar lokalernas placering på kartan och huruvida utter finns
på lokalen eller inte.
 Beståndets utveckling jämfört med tidigare inventeringar.
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Tänkbara spridningskorridorer och identifierandet av ev. spridningsbarriärer bör
uppmärksammas.
Konfliktpunkter, framför allt vägövergångar, bör identifieras och informationen om dessa
spridas till vägverket och banverket för framtida åtgärder.
Information om fallvilt som rapporterats från Naturhistoriska Riksmuseet ska ingå i rapporten
för att få en så tydlig bild som möjligt av utterns utbredning. Fallviltrapporteringen ger även
information om konfliktpunkter, spridningsbarriärer och områden som bör prioriteras för
åtgärder.
Eventuella resultat från Naturhistoriska Riksmuseets miljögiftsanalyser.
Information om rapporter från allmänheten där de kvalitetssäkrade eller i övrigt trovärdiga
observationerna lyfts fram.

Tidplan
Delprogram
X34 - Utter

2015
2016
Aktivitet Kompletterande Rapport
inventering,
Kostnad
utvärdering
10 000
100 000

2017

2018

2019

2020
Inventering
(start)
80 000

Kostnader
Varje inventeringspunkt har inom det gemensamma delprogrammet beräknats kosta ca 600-700 kr
inklusive enkel sammanställning för länet men exklusive analys/utvärdering. Det innebär ca 150 000
kr för att återinventera 1 lokal per kvadratmil och 100 000 för att komplettera med extra lokaler i
särskilt intressant delar av länet. Inventeringen fördelas över två fältsäsonger vid varje omdrev, 201415 respektive 2020-21. Den planerade inventeringen 2020-21 kan komma att dra ut över tre år för att
inte belasta budgeten för 2021 alltför mycket.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Länsstyrelsen i Jönköpings län samordnar det gemensamma delprogrammet och bär ansvaret för
programupplägget. Inventeringarna utförs antingen av personal på länsstyrelserna och/eller av
konsulter anlitade av Länsstyrelsen.

6.5 Delprogram X41 – Stormusslor (flodpärlmussla)
Gemensamt delprogram
Ett gemensamt delprogram för stormusslor utvecklades under 2009 av Västernorrlands län och
Jönköpings län, som också samordnar delprogrammet.
Syfte
Att följa utvecklingen hos en rödlistad art som även utgör indikator för hög biologisk mångfald och
exklusiva naturvärden. Flodpärlmusslan betraktas också som en ansvarsart för länet.
Bakgrund och strategi
Västernorrlands och Gävleborgs län hyser tillsammans 40 % av de musselförande vattendragen i
Sverige och har därmed ett särskilt ansvar för arten. Länsinventeringen av flodpärlmussla i Gävleborg
avslutades 1999. Tips på nya lokaler kontrolleras sedan dess löpande inom ramen för ÅGP för
flodpärlmussla. Flera av de mest livskraftiga musselbestånden finns med i Natura2000 – nätverket och
arbete pågår för att ge de mest värdefulla bestånden ett långsiktigt skydd. Föryngring av
flodpärlmussla är även en RUS – indikator.
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Flodpärlmusslan följs dels i en extensiv del där en station i vart och ett av de totalt 113 kända
musselbestånden inventeras vart tionde år enligt metoden ”Enkel statusbeskrivning av flodpärlmussla”
i undersökningstypen ”Stormusslor”. Den första återinventeringen i den denna del gjordes 2006 –
2007 och nästa återinventering är planerad till 2015-17. Den andra delen är en intensivare del där de
mest värdefulla bestånden inventeras vart 3 – 5 år enligt metoden ” Statusbeskrivning och övervakning
av flodpärlmussla” i undersökningstypen ”Stormusslor”. En utvärdering görs efter inventering 2017.
Objekturval
I den extensiva delen övervakas en lokal i samtliga kända bestånd av flodpärlmussla (idag ca 113 st.).
Övervakningen syftar till att få en långsiktig bild av hur bestånden av flodpärlmussla utvecklas i länet.
Den intensiva delen inriktas mot de mest livskraftiga, värdefulla bestånden av flodpärlmussla för att få
en bild av hur dessa utvecklas med en metod som tillåter en bedömning av hur hela musselbeståndet
utvecklas både kvalitativt och kvantitativt över tiden. Det senare urvalet kommer att bestå av skyddade
bestånd (N2000, NR) och bestånd där andra särskilda behov finns som effektuppföljning av kalkning,
restaureringsåtgärder, ÅGP osv.
Kvalitetssäkring
Samma metodik har använts genomgående i de extensiva inventeringarna (Förenklad statusbedömning
av flodpärlmussla) och de intensiva inventeringarna följer undersökningstypen. Minst en inventerare i
varje inventeringspar har tidigare erfarenhet av flodpärlmusselinventering.
Undersökningar och undersökningstyper
Extensiv del: Vart tionde år återinventeras en station i vart och ett av de totalt 113 kända
musselbestånden enligt metoden ”Förenklad statusbedömning av flodpärlmussla” i
undersökningstypen ”Stormusslor” (Havs- och Vattenmyndigheten). De musselbestånd som redan
övervakas inom nationell miljöövervakning eller i intensivdelen inventeras inte i RMÖ:s extensiva del.
Intensiv del: Rullande inventering av de 10 mest värdefulla bestånden av flodpärlmussla med
återinventering vart 3 – 5 år enligt metoden ” Statusbeskrivning och övervakning av flodpärlmussla” ”
i undersökningstypen ”Stormusslor” (Havs- och Vattenmyndigheten). Samordning sker med
uppföljning av skyddade områden, kalkeffektuppföljning och nationell miljöövervakning, som
bekostar 7 av dessa undersökningar.
Datahantering/Datalagring
Data lagras i Musselportalen (Artdatabanken). En del äldre inventeringsdata har ännu inte överförts
och finns då lagrade i excelfiler på Länsstyrelsen.
Utvärdering och rapportering
Resultatet från de tidigare undersökningarna mellan 1997 – 2002 har tidigare utvärderats redovisats i
rapporter. Delprogrammet kommer att utvärderas efter inventeringen 2017, och rapport publiceras på
Länsstyrelsens hemsida.
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet
Den intensiva delen beräknas kosta ca 40 000 kr per vattendrag (konsult) för inventering inklusive föroch efterarbete. Tre vattendrag bekostas av RMÖ-medel, övriga bekostas av medel för uppföljning av
skyddade områden.
Den extensiva delen beräknas kosta ca 2500 kr per lokal (egen personal). Sammanlagt ca 90 lokaler i
länet . Delprogrammet kommer att utvärderas efter inventeringen 2017-2018 dvs. under 2018.
Tidplan för RMÖ-finansierade aktiviteter:
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Delprogram
X41 –
Stormusslor
(flodpärlmussla)

Aktivitet

2015
Intensiv
1st

2016
Intensiv
1st

2017
Extensiv
60st

Kostnad

40 000

41 000

150 000

2018
Extensiv
30st +
Utvärdering
av länet
140 000

2019
Intensiv
1st

2020

44 000

Samordning
Övervakningen samordnas med nationell övervakning av stormusslor. Inom det nationella
delprogrammet övervakas 1 vattendrag (Enångersån) i en intensiv del enligt undersökningstypen
”Övervakning av stormusslor” vart sjätte år och ca 30 vattendrag i en extensiv del enligt metoden
”Förenklad statusbedömning” vart tolfte år (2-4 st. per år).
Övervakningen samordnas också med kalkeffektuppföljningen, uppföljning av restaureringsåtgärder,
uppföljning av skyddade områden, och ÅGP. RUS – indikator.
Samfinansiärer/Samarbetspartners
Samfinansiering har och kommer att ske med Uppföljning av skyddade områden, ÅGP och i vissa fall
med kalkeffektuppföljningen.

6.6 Delprogram X52 – Kiselalger i vattendrag
Syfte

Att kartlägga ekologisk status hos länets vattendrag, upptäcka trender samt sätta länets vatten
i ett nationellt perspektiv. Undersökningen ger underlag för uppföljning av miljömålen Bara
naturlig försurning, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag. X52 är ett
gemensamt delprogram och för Gävleborgs del är det kiselalgsdata som samlas in inom
delprogram X33 (Regionala omdrevsvattendrag) som används.
Det övergripande målet med gemensamma delprogram är att ge möjlighet till gemensamma
utvärderingar för att möjliggöra mer tillförlitliga bedömningar av miljötillståndet och att man
därigenom ska få ut mer av insatta resurser.
Förväntade resultat
Delprogrammet kiselalger ska kunna användas för att bedöma allmän vattenkvalitet, olika typer av
påverkan, t.ex. eutrofiering, organisk förorening, försurning och miljögiftpåverkning, men även för att
följa upp åtgärdsprogram och uppskatta transporter av näring till havet, detta för enskilda vattendrag
och större områden som huvudavrinningsområden, län och vattendistrikt. Data från Gävleborg bidrar
till detta.

Bakgrund och strategi
Delprogrammet Kiselalger är ett av flera ’Gemensamma delprogram inom miljöövervakningen där allt
mer av den regionala miljöövervakningen samordnas med motsvarande nationell övervakning.
Planeringen av programmet startade 2009 genom en gemensam ansökan från Länsstyrelsen i Blekinge
som projektledare tillsammans med flera medsökande länsstyrelser och Institutionen för Vatten &
Miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet. Delprogrammet Kiselalger är ett frivilligt samarbete av alla
aktörer med syfte att lyfta fram kiselalgsövervakningen på nationell, regional samt lokal nivå. Den
första sammanställningen av vattendrag som ingår i programmet omfattar den nationella
miljöövervakningen med vattendrag fördelade över hela Sverige och den regionala
miljöövervakningen i länsstyrelsernas regi. I delprogrammet inkluderas också vattendrag som lämpar
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sig utmärkt att förstärka dessa program, men där både ansvar och finansiering ligger utanför
styrningen av Naturvårdsverket/Havs- och Vattenmyndigheten och länsstyrelser, och där
medverkandet sker på frivillig basis.
Objekturval
Objekten har slumpats ut representativt från olika vattendragstyper enligt vattendirektivet. Åtta
vattendrag besöks vart år. Sammanlagt övervakas 50 vattendrag i länet.
Kvalitetssäkring
Se kvalitetsdeklarationen för det gemensamma delprogrammet.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstyp
Kiselalger i vattendrag

Frekvens
Vart 6:te år

Datahantering/Datalagring
Analysresultaten påväxtalger lagras fortlöpande hos Institutionen för vatten och miljö, SLU.
Utvärdering och rapportering
Utvärdering sker enligt det gemensamma delprogrammet.
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet
Kostnaderna räknas in i delprogram X33.
Delprogram
2015
2016
X52 Kiselalger i vattendrag Registring av
dito
data från X33
0 kr
0 kr

2017
dito

2018
dito

2019
dito

2020
dito

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Utvärdering samordnas inom det gemensamma delprogrammet av länsstyrelsen i Stockholms län som
är samordnarlän.
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6.7 Delprogram X58 – Makrofyter i sjöar
Gemensamt delprogram/Möjligt gemensamt delprogram
Ett gemensamt delprogram för makrofyter i sjöar utvecklades under 2009 – 2014 av Mälarlänen och
Västernorrlands län.
Syfte
Att öka samlad kunskap och kartlägga makrofytsamhällens sammansättning samt att koppla detta
underlag till olika naturvärden och till viss antropogen påverkan. Därmed även att bidra till
statusbedömning av vattenförekomster
Bakgrund och strategi
Makrofyter är en mycket viktig del i sjöars ekosystem och påverkar på olika sätt sjöarnas organismer
och deras livsmiljö genom stabilisering av sediment, att utgöra föda, gömslen, barnkammare åt
sjöarnas flesta organismer. Makrofyter är även en biologisk kvalitetsfaktor vid klassificering av
ekologisk status.
Makrofyter har olika krav för sina livsbetingelser vilket gör att många arter utgör indikatorarter för
t.ex. höga naturvärden eller antropogen påverkan och flera arter finns med på rödlistan för hotade arter
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har relativt dålig kunskap om makrofyter i länets sjöar. Den kunskap
som finns bygger på inventeringar i några få sjöar. I stora delar av länets sjöar är
makrofytsammansättningen okänd. Huvudmotivet för delprogrammet är grundläggande kartläggning.
Länsstyrelsen kommer att följa erfarenheterna från de län har som har utvecklat programmet.
Länsstyrelsens egen personal kommer att utföra inventeringarna.
Miljömål som följs upp är: Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Ett rikt växt- och
djurliv.
Objekturval
En till fyra sjöar per år i olika delar av länet kommer väljas utifrån antropogen påverkningsgrad och
om de tillhör Natura2000-typerna 3140 (kransalgsjöar), 3150 (naturligt näringsrika sjöar) och 3160
(myrsjöar).
Kvalitetssäkring
Grunden är att följa anvisad metodik och att ta del av den erfarenhet som har framkommit under
programmets utveckling. De kärlväxter som inte kan artbestämmas i fält pressas och/eller tas hem för
senare bestämning. För kransalger sker detta enligt gängse rutiner i Åtgärdsprogramarbetet. Ovanliga
och svårbestämda arter ska beläggas så att fynd kan kontrolleras av experter och bevaras i våra
muséer. Insamlingen ska vara ändamålsenlig, dvs. tillräcklig mängd av arten ska om möjligt samlas,
artskiljande karaktärer ska vara så tydliga som möjligt.
Resultaten från inventeringar enligt undersökningstyp ska rapporteras till datavärd efter en
kvalitetskontroll av rapportören. Övriga inventeringar bör rapporteras till Artportalen (se nedan).
Genom att delta i övningar arrangerade av det gemensamma delprogrammet ökar artkännedom och
kunskap om kvalitetsaspekter.
Undersökningar och undersökningstyper
Inventeringarna för statusklassning följer gällande undersökningstyp, för närvarande Makrofyter i
sjöar daterad 2010-04-08, se
https://www.havochvatten.se/download/18.64f5b3211343cffddb280004851/Makrofyter+i+sj%C3%B6
ar.pdf .
Vid mer naturvårdsinriktade inventeringar kan även andra inventeringsmetoder komma ifråga. För
Natura 2000-habitat finns manualer som beskriver hur uppföljande inventeringar ska göras där.
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Datahantering/Datalagring
Data enligt undersökningstyp levereras till datavärden (Institutionen för vatten och miljö vid SLU)
efter grundläggande kvalitetsgranskning av rapportören. Sammanfattande data bör också levereras till
Artdatabanken (Artportalen). För inventeringar som inte följer undersökningstyp bör data matas in i
Artportalen.
Utvärdering och rapportering
Under 2020 görs en utvärdering av delprogrammet av SLU, Institutionen för vatten och miljö.
Årsrapporter över enskilda inventeringar återfinns hos Länsstyrelsen.
I VISS lagras information om inventeringar och beräknade trofi-index och klassningsresultat.
Resultaten av inventeringarna presenteras av löpande i rapporter. Delprogrammet kommer att
utvärderas efter inventeringen 2020.
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet
Vattenväxtinventeringen ska genomföras under sensommaren-förhösten när alla vattenväxter är fullt
utvecklade. Tidsåtgången för en inventering av en sjö kring en kvadratkilometer enligt
undersökningstypen är i storleksordningen en dag för två personer. Tidsåtgången varierar bland annat
med mängden vegetation i sjön och sjöns storlek.
Inventeringen kommer att göras av Länsstyrelsens egen personal. Konsultkostnad för inventering av
en cirka kvadratkilometer stor sjö är i storleksordningen 20 000 kronor.
Delprogram
X58 Makrofyter

Aktivitet

2015
Inventering

2016
Inventering

2017
Inventering

2018
Inventering

2019
Inventering

Kostnad

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000

2020
Inventering,
Utvärdering
6 000

Samordning, Samarbetspartner/Finansiärer
Nationell samverkan: HaV och SLU, Instutionen för vatten och miljö som också är datavärd.
Regional samverkan: Med andra länsstyrelser som deltar i det gemensamma delprogrammet och deltar
i möten/träffar/kurser. Länsstyrelsen i Stockholms län samordnar delprogrammet. Samverkan inom
Länsstyrelsen med vattenförvaltningsarbetet, med ÅGP och med uppföljning av skyddad natur.
Samverkan med konsulter och externa experter: Medverkar i kurser och möten (elever + föreläsare)
och diskussioner om metoder.
Samverkan med kommuner och vattenvårdsförbund: En stor del av dagens vattenväxtinventeringar
finansieras av enskilda kommuner eller kommuner i samverkan. Genom samverkan kan stora
samordningsvinster och kvalitetsförbättringar göras.

6.8 Delprogram X59 – Fisk i sjöar
Syfte
Att öka den samlade kunskapen om länets fisksamhällens sammansättning samt att koppla detta
underlag till naturvärden och till viss antropogen påverkan. Därmed även att bidra till statusbedömning
av vattenförekomster. Syftet är kartläggning snarare än trendövervakning.
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Bakgrund och strategi
Fiskar är en mycket viktig del i sjöars ekosystem och påverkar på olika sätt sjöarnas organismer och
deras livsmiljö genom att utgöra föda och predator för olika organismer i och omkring sjöarna. Fiskar
är även en biologisk kvalitetsfaktor vid klassificering av ekologisk status.
Fiskar har olika krav för sina livsbetingelser vilket gör att många arter utgör indikatorarter för t.ex.
höga naturvärden eller antropogen påverkan och flera arter finns med på rödlistan för hotade arter.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har relativt dålig kunskap om fiskpopulationer i länets sjöar. Den
kunskap som finns bygger på inventeringar i några få sjöar. Huvudmotivet för delprogrammet är
grundläggande kartläggning. Länsstyrelsen kommer att följa erfarenheterna från andra län har som har
utfört programmet. Länsstyrelsens egen personal kommer att utföra inventeringarna.
Miljömål som följs upp är: Ingen övergödning; Levande sjöar och vattendrag; Ett rikt växt- och
djurliv.
Objekturval
En till fyra sjöar (beroende på storlek) per år i olika delar av länet kommer väljas genom stratifierad
slumpning. Stratifieringen görs med hänsyn till sjötyp, storlek och kunskapsläget för andra parametrar.
Kvalitetssäkring
Grunden är att följa anvisad metodik och att ta del av den erfarenhet som har framkommit under
programmets utveckling. De fiskar som inte kan artbestämmas i fält tas hem för senare bestämning.
Ovanliga och svårbestämda arter ska beläggas så att fynd kan kontrolleras av experter och bevaras i
våra muséer.
Resultaten från inventeringar enligt undersökningstyp ska rapporteras till datavärd efter en
kvalitetskontroll av rapportören.
Undersökningar och undersökningstyper
Inventeringarna följer undersökningstypen Provfiske i sjöar, se
https://www.havochvatten.se/download/18.2a9b232013c3e8ee03e828c/1369232502309/undersokstypprovfiske-i-sjoar.pdf.
Datahantering/Datalagring
Data enligt undersökningstyp levereras till datavärden (SLU Aqua) efter grundläggande
kvalitetsgranskning av rapportören. Sammanfattande data bör också levereras till Artdatabanken
(Artportalen).
Utvärdering och rapportering
Under 2020 görs en utvärdering av delprogrammet. Årsrapporter över enskilda inventeringar återfinns
hos länsstyrelsen.
I VISS lagras information om inventeringar och beräknade trofi-index och klassningsresultat.
Resultaten av inventeringarna presenteras löpande i årliga interna rapporter. En länsstyrelserapport
kommer att publiceras efter utvärderingen 2020.
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet
Nätprovfisket ska genomföras under sensommaren-förhösten innan vattentemperaturen sjunkit för
mycket. Tidsåtgången för en inventering av en sjö kring en kvadratkilometer och ett maxdjup kring tio
meter enligt undersökningstypen är i storleksordningen två-tre dagar för två personer. Tidsåtgången
varierar bland annat med avseende på sjöns storlek och djup.
Inventeringen kommer att göras av Länsstyrelsens egen personal. Konsultkostnad för inventering av
en cirka kvadratkilometer stor sjö med ett maxdjup kring 10 meter är i storleksordningen 20 000
kronor.
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Delprogram
X58 - Fisk

Aktivitet

2015
Inventering

2016
Inventering

2017
Inventering

2018
Inventering

2019
Inventering

Kostnad

5 000

5 000

5 000

5 000

6 000

2020
Inventering,
Utvärdering
6 000

Samordning, Samarbetspartner/Finansiärer
Nationell samverkan: HaV och SLU Aqua, som också är datavärd.
Regional samverkan: Mellan länsstyrelser som inventerar enligt egna program och deltar i
möten/träffar/kurser. Samverkan med vattenförvaltningsarbetet. Samverkan med ÅGP och uppföljning
av skyddad natur.
Samverkan med konsulter och externa experter: Medverkar i kurser och möten (elever + föreläsare)
och diskussioner om metoder.
Samverkan med kommuner och vattenvårdsförbund: En stor del av dagens fiskinventeringar
finansieras av enskilda kommuner eller kommuner i samverkan. Genom samverkan kan stora
samordningsvinster och kvalitetsförbättringar göras.

6.9 Delprogram X42 – Grundvattenkemi i Norrland
Syfte
Syftet med delprogrammet är att med god upplösning, via omdrevsstationer, kunna övervaka den
kemiska statusen i grundvattenmagasinen och följa grundvattenkemiska trender, både i
referensområden och potentiella riskområden. Resultaten ska vara till stöd att följa upp
miljökvalitetsnormer för grundvatten samt miljömålet grundvatten av god kvalitet.
Förväntade resultat
Delprogrammet förväntas ge ökad kunskap om kemisk status i viktiga grundvattenmagasin i länet.
Övervakningen kommer att registrera långsiktiga förändringar i grundvattnets kemi i referensområden
och i antropogent påverkade områden. I de fall föroreningar påträffas kan insatser för att åtgärda dessa
sättas in. Delprogrammet ska förstärka den nationella övervakningen samt så långt möjligt svara upp
mot Vattenförvaltningens behov av kontrollerande övervakning av grundvatten.
Bakgrund och strategi
Ett rent grundvatten är en viktig råvattenresurs för dricksvatten men även en förutsättning för många
terrestra och akvatiska ekosystem. Den kemiska övervakningen av grundvatten är generellt sett
eftersatt och kunskapsnivån därför låg. Behovet av att övervaka grundvattenmagasin med hög
föroreningsrisk är stort, på grund av hotbilden från både nuvarande och framtida föroreningar.
För att kompensera den låga kunskapsnivån om grundvattnets status genomfördes en nationell
påverkansanalys 2008 som låg till grund för verifierande undersökningar på länsnivå under 2009 –
2012. Gävleborgs län startade undersökningarna i grundvatten med en miljögiftsundersökning under
2009 och har sedan verifierat status i ett 30-tal grundvattenförekomster fram till 2013. En ny nationell
påverkansanalys genomfördes 2013 och kan ligga till grund för vidare utveckling av delprogrammet.
RMÖ för grundvatten i Norrland har utvecklats i ett projekt inom ramen för regional övervakning som
påbörjades 2011. Projektets syfte var att samordna ett övervakningsprogram för hela Norrland.
Projektet har sedermera delats i två projekt där det ena är kemisk övervakning och det andra är
nivåövervakning. Kemiska övervakningsprojektet har mynnat i en gemensam strategi för Norrland, en
bruttolista med lämpliga provtagningsstationer och ett handläggarstöd för övervakning av grundvatten.
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Samordning av det nya programmet sker med SGU. Syftet med den regionala övervakningen är att
förstärka den nationella övervakningen med fler referensstationer, men också att övervaka områden
med antropogen påverkansrisk. SGU har fått ett uppdrag av länsstyrelserna att se över de strategier
som tagits fram inom utvecklingsprojekteten och jämföra med det nationella programmet och det
program som Sydlänen tagit fram. En bättre samordning mellan RMÖ och kommunala råvattenprovtagningar och nivåmätningar måste prioriteras.
Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, varav
tre har koppling till kvaliteten på grundvattnet:






Grundvattnets kvalitet
Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att det inte begränsar användningen av
grundvatten för allmän eller enskild dricksvattenförsörjning.
God kemisk grundvattenstatus
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status.
Kvaliteten på utströmmande grundvatten
Utströmmande grundvatten har sådan kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och
djur i källor, sjöar, våtmarker, vattendrag och hav.

Ingen kemidata utom kloridmätningar i grundvattentäkter används som indikator i
miljömålsuppföljningen för närvarande.
Objekturval
I utvecklingsprojektet gjordes ett strategiskt urvalsarbete beträffande stationer, parametrar och
frekvenser för provtagning i olika typologiområden. Grunden är det förslag till regional
grundvattenövervakning som SGU redovisade till Vattenmyndigheterna 2007 samt de olika
undersökningar som genomförts i Vattenförvaltningsarbetet. I vissa fall kan det vara tillräckligt att
övervaka de parametrar som är obligatoriska enligt Vattendirektivet men även andra relevanta
parametrar kan läggas till. En bruttolista finns framtagen för länet med 50 provtagningsstationer varav
6 st är trendstationer och 44 st är omdrevsstationer. Sju stationer av dessa 50 är dessutom nationella
provtagningsstationer, planen är att regional övervakning gör utökad kemiprovtagning i dessa vart 6e
år.
Kvalitetssäkring
Länsstyrelsen ska efter att de fått dataleveranserna från laboratoriet kvalitetsgranska och rapportera
årligen till SGU. Rutiner för kvalitetssäkring i olika led har tagits fram och beskrivs närmare i den
gemensamma strategin samt i dess handledning. Rutinerna kommer att vidareutvecklas i samverkan
med SGU.
Undersökningar och undersökningstyper
Metoder beskrivs närmare i strategin. Provtagningsmetoder enligt SGU-FS 2006:2, 2011:1 och
2013:3. Utgångspunkten är de undersökningstyper som nämns i ”Grundvattenkemi, strategier för
övervakning”. Nationella undersökningstyperna behöver uppdateras och det kommer enligt uppgift
från SGU att göras snart. Lämpliga parametrar att undersöka är anpassade efter Bedömningsgrunder
för miljökvalitet – grundvatten, NV Rapport 4915. Utgångspunkten är att trendstationerna ska
övervakas årligen med mätningar minst två gånger per år och att omdrevsstationerna ska övervakas i
ett sex års rullande schema men två gånger det år de provtas. SGU har under våren2014 sett över
Norrlandslänens program (ej klart än vid dd) och i projektet kommer Norrlandslänens RMÖ program
att fastställas under 2014.
Datahantering/Datalagring
Länsstyrelsen ska efter att de fått dataleveranserna från laboratoriet kvalitetsgranska och rapportera
årligen till SGU (som är nationell datavärd för nationell och regional grundvattenövervakning) och
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även lagras i Länsstyrelsens egen databas DOOM (databas för miljögifter i ytvatten och alla regionala
kemidata för grundvatten).
Utvärdering och rapportering
En gemensam rapport håller på att sammanställas för Norrlandslänens regionala provtagningar mellan
2009 och 2013, provtagningarna omfattar den regionala miljöövervakningen (RMÖ) och de
verifieringar som har gjorts inom vattenförvaltningens kartläggning av status. SGU utvärderar
Norrlandslänens program under våren 2014. Nästa omfattande utvärdering av det gemensamma
programmet ska ske innan 6 årsårscykelns slut år 2019. Utvärdering kommer att ske gemensamt med
de övriga Norrlandslänen.
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet
Delprogram
X42 – Kemi
grundvatten
i Norrland

2015
Aktivitet
Kostnad

Utveckling av
gemensamt
delprogram för
hela Sverige.
Provtagning och
analys enligt
pågående
program.
Årlig utvärdering
50 000

2017

2018

2019

2020

Nytt
program

2016

Provtagning
Analys

Provtagning
Analys

Provtagning
Analys

Provtagning
Analys

Provtagning,
Analys

Årlig
utvärdering

Årlig
utvärdering

Omfattande
utvärdering

Årlig
utvärdering.
Planering för
reviderat
program

54 000

55 000

Årlig
utvärdering
51 000

52 000

53 000

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Samordnas med de andra Norrlandslänens regionala provtagningsprogram. Verifieringar av status
inom vattenförvaltningen samfinansieras med regionala övervakningen. Samordning sker med
kommunernas råvattenkontroll samt SGUs nationella provtagningsprogram. Delprogrammet anpassas
till behoven av kontrollerande grundvattenövervakning enligt Vattenförvaltningen
Utvecklingsbehov och brister
En rapport om grundvattenövervakningen i Norrland tas nu fram och där kommer brister och
utvecklingsbehov att diskuteras. Dessutom kommer den pågående stora utvärderingen som SGU gör
av de två regionala gemensamma grundvattenkemiska övervakningsprogrammen också att peka ut
brister och utvecklingsbehov. Troligen kommer ett förslag om att programmen slås ihop till ett enda
gemensamt regionalt delprogram.

6.10 Delprogram X51 – Grundvattennivåer i Norrland
Syfte
Syftet med delprogrammet är att följa upp miljökvalitetsnormer för grundvatten samt miljömålet
grundvatten av god kvalitet.
Förväntade resultat
Delprogrammet kommer att följa upp nivåförändringar i grundvatten på regional nivå, i både
referensområden och områden med stora uttag. Övervakningen kommer att registrera långsiktiga
förändringar i grundvattennivåer till följd av mänsklig påverkan och förväntade klimatförändringar.
Bakgrund och strategi
Sedan 2011 pågår ett utvecklingsprojekt ”Regional övervakning av grundvattennivåer i Norrland” som
brutits ut ur det gemensamma projektet för kemiövervakning. Projektet pågår i samverkan med SGU
och det sydsvenska utvecklingsprojektet ”Regional miljöövervakning av grundvattennivåer”. Inom
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projektet har en kartläggning av nivåövervakningar från vattentäkter i Norrlandslänen gjorts (Rapport
”Inventering av pågående kvantitativ grundvattenövervakning”, 2010). Nästa steg är att Länsstyrelsen
framarbetar överenskommelser med vattenbolagen om nivåövervakning, framför allt i täkter med uttag
på mer än 100 m3/dygn. Men även att nivåmätningar görs i vattentäkter med mindre uttag, förslagsvis i
samband med den råvattenkontroll som görs av vattenproducenterna.
De befintliga nationella mätningarna är inte tillräckliga för att uppfylla Vattenförvaltningens behov
och Vattendirektivets krav och behöver därför utökas. Det är viktigt att få en god geografisk spridning
men också att välja stationer som är representativa för respektive grundvattenförekomst och där man
ser goda möjligheter till en långsiktig övervakning.
Övervakningsprogrammet bör på sikt även omfatta grundvattenförekomster med grundvattenberoende
ekosystem.
Regeringen har fastställt sex preciseringar av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, varav
tre har koppling till kvantitet på grundvattnet:


God kvantitativ grundvattenstatus
Grundvattenförekomster som omfattas av förordningen (2004:660) om förvaltning av
kvaliteten på vattenmiljön har god kvantitativ status.



Grundvattennivåer
Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för vattenförsörjning, markstabilitet
eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte uppkommer.



Bevarande av naturgrusavlagringar
Naturgrusavlagringar av stor betydelse för drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och
kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

Mätningar av grundvattennivåer används inte som indikator i miljömålsuppföljningen för närvarande.
Objekturval
Alla grundvattenförekomster som har ett uttag på minst 100 m3/dygn.
Kvalitetssäkring
Under utveckling.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstyp för kvantitativ övervakning saknas men en handledning för nivåövervakning har
tagits fram i det gemensamma delprogrammet Regional miljöövervakning av grundvattennivåer,
programområde sötvatten.
Datahantering/Datalagring
Under utveckling. SGU står som datavärd för nivåmätningar och data från de regionala mätningarna
kommer att skickas dit.
Utvärdering och rapportering
Under utveckling. Nästa utvärdering bör ske innan 6-årscykelns slut, förslagsvis år 2020. Utvärdering
kommer att ske tillsammans med de övriga Norrlandslänen.
Tidplan
Under utveckling.
Kostnader
0 kr, verksamhetsutövarna förutsätts sköta mätningarna.
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Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Samordnas med de andra Norrlandslänens regionala provtagningsprogram, vattenförvaltningen,
kommunernas nivåmätningar samt SGUs nationella nivåmätningsprogram.
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7 Programområde Kust och Hav
Bakgrund och övervakningsstrategi
Generell övervakningsstrategi
Den regionala miljöövervakningen är främst inriktad på att följa tillståndet i länets kustnära
vattenområden. Förekomsten av miljögifter och övergödning utgör tillsammans med fysisk påverkan
de största problemen för den biologiska mångfalden och för havet som födoresurs varför
miljöövervakningen är inriktad mot dessa tre problemområden.
Delprogrammen längs Gävleborgskusten är i så hög grad som möjligt utformade för att komplettera
motsvarande regionala och nationella undersökningar i andra delar av Bottenhavet. Den resursmässigt
mest omfattande övervakningen görs inom den samordnade recipientkontrollen. Denna sker genom tre
olika vattenvårdsförbund i länet: Gästriklands vattenvårdsförbund (GVVF); Ljusnan-Voxnans
vattenvårdsförbund (LVVF) och Nordöstra Hälsinglands vattenvårdsförbund (NÖHVVF).
Koppling till nationella och regionala miljömål
Miljöövervakningen ska ge underlag för att följa upp de nationella miljömålen på regional nivå.
Samtliga delprogram kopplar till det nationella miljömålet Hav i balans samt Levande kust och
skärgård medan miljömålet Ingen övergödning kopplar till två av de sex delprogrammen. Fyra
delprogram kopplar till miljömålet Giftfri miljö och alla sex delprogrammen till målet Ett rikt växtoch djurliv.
Koppling till vattenförvaltning och havsmiljöförvaltning
Miljöövervakningen ska även ge underlag för arbetet med vattenförvaltningen enligt EU:s ramdirektiv
för vatten (2000/60/EG) och vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) och för
havsmiljöförvaltning enligt havsmiljödirektivet (2008/56/EU) och havsmiljöförordningen (SFS
2010:1341). Bottenfauna (x13) och makrovegetation (x20) ingår som bedömningsgrunder för
statusklassning inom vattenförvaltningen.
Regional hotbild
Marina toppkonsumenter (gråsäl och havsörn) indikerar större problem med miljögifter i Bottenhavet
än i andra kustområden. Frekvensen av tarmsår hos gråsäl har varit högre och
reproduktionsframgången hos havsörn har varit sämre här jämfört med andra havsområden under
2000-talet. Samtidigt har mätningar på strömming visat att dioxinhalterna är särskilt höga i södra
Bottenhavet. Även i resten av Östersjön har strömmingen dioxinhalter som överskrider EU:s normer
för matfisk.
Samordning
Den regionala miljöövervakningen samordnas främst med den nationella miljöövervakningen samt
med Vattenmyndigheterna och den samordnade recipientkontrollen. Det finns också ett väl utvecklat
samarbete mellan länen längs hela Norrlandskusten. I nedanstående tabell redovisas den löpande
övervakning som sker inom nationell miljöövervakning och recipientkontroll. Samordning med
Vattenmyndigheterna sker fortlöpande.
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Tabell: Löpande övervakning som ej finansieras med RMÖ-medel.
Programnamn

Mäter

Ansvarig

SRK

Fyskem, klorofyll, (metaller i vatten),
mjukbottenfauna och
makrovegetation.

GVVF,
LVVVF,
NÖHVVF

Makrofauna
mjukbotten

Mjukbottenfauna

NV

Säl och havsörn

Beståndsutveckling, hälsa och
miljögifter i marina toppkonsumenter. NV

Mäter metaller (Hg, Pb, Cd, Cu, Zn,
Cr, Ni) och organiska miljögifter
Metaller och organiska (pesticider, PBDE, HBCD, dioxiner,
miljögifter
PFC) i strömming

NV

Kommentar
Provtagning av
bottenfauna och
makrovegetation inom
SRK startade 2012 och
genomförs vart annat år
Nationellt referensområde
(antal och storlek var
under revision när
programmet skrevs)
Utförs av NRM
Utförs av NRM. Även
provbankning av abborre.
Provtas inom RMÖ X22.

Prioriteringar inom programområdet
Grunda vikar är en viktig livsmiljö i länet men beroende på problem med metoden som ger hög
variation i resultaten samt en bristande samordning och relevans för miljömål, vattenförvaltning och
havsmiljöförvaltning så läggs delprogrammet ner. Eventuellt kommer Havs- och Vattenmyndigheten
och ArtDatabanken starta upp ett nationellt program för uppföljning av miljön i grunda vikar.
Eventuellt kan en viss provtagning i grunda vikar i Gävleborg upprätthållas inom ramen för ett
nationellt program. Pengar som sparas in i och med att programmet läggs ner planeras att användas för
att täcka upp för kostnadsökningar.
Delprogrammet Makrofauna, mjukbotten (x13) är under revidering. Den största förändringen kommer
antagligen vara att provtagningsfrekvensen och den geografiska inriktningen för det regionala klustret
kommer att förändras. Det nya samordnade programmet för mjukbottenfauna kommer att beslutas
under senhösten 2014. Det innebär att det finns en osäkerhet i budgetplaneringen och att budgeten för
programperioden 2015-2020 måste anpassas efter utformningen av Delprogrammet Makrofauna,
mjukbotten.
Avvikelser från NV:s riktlinjer
Biologi
Ingen övervakning av fytoplankton pågår i regional eller nationell regi, men mätningar i begränsad
omfattning pågår inom den samordnade recipientkontrollen. Vi har som mål att etablera en
övervakning av fytoplanktonbiomassa (klorofyll a) som täcker in alla kustvatten inom länet genom
satellitbildstolkning. I dagsläge finns ingen vedertagen metod för satellitsbildstolkning, men vår
ambition är att tillsammans med Brockmann Geomatics Sweden AB implementera metoden under
programperioden. Finansieringen är osäker i dagsläget men utvecklingsstöd från HaV ska sökas.
Fyskem
Övervakning av bedömningsgrundernas övriga kemiska och fysikaliska kvalitetsfaktorer sker endast
inom den samordnade recipientkontrollen. Förhoppningen är dock att siktdjup kan ingå i
satellitbildstolkningen som nämns ovan under Biologi.
Miljögifter
Provtagningar av metaller (inkl. kvicksilver) och organiska ämnen i fisk sker endast i ett
referensområde i det nationella programmet. Provtagningen sker i samband med regional
beståndsövervakning av fisk. Utökad provtagning i påverkade områden är önskvärt och borde då
samordnas med motsvarande nationella undersökningar.
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Regionala stationer som rapporterades till EU enl. artikel 8
Endast stationer i den samordnade recipientkontrollen ingår och dessa berörs inte av RMÖrevideringen. Vid revidering av recipientkontrollen bör provtagning vid dessa stationer utvärderas och
kvalitetsgranskas för att kunna fortsätta och utvecklas för att uppfylla kraven enligt Vattendirektivet.
Övriga brister i MÖ-programmet
Pelagialövervakning
I utvärderingen av det nationella marina övervakningsprogrammet som SMHI utförde på uppdrag från
Naturvårdsverket år 2006 framkom brister i den rumsliga täckningen av befintligt pelagialt
trendövervakningsprogram. En del av bristerna har redan åtgärdats genom översynen av den nationella
övervakningen. En tydlig lucka finns fortfarande i södra Bottenhavet. Här finns en utsjöstation (SR5) i
den centrala delen, men högfrekvent provtagning närmare kusten saknas.
Utöver det saknas resurser för att etablera en riktad övervakning av etablering av främmande arter i
länet. Trots att miljögifter anses vara ett av de stora problemen i Gävleborg kan de bara övervakas
sporadiskt på grund av begränsade resurser. Utvärdering och publicering av resultat från de olika
delprogrammen är bristfällig i dagsläget. Särskilt med hänsyn till miljömålsuppföljning behövs större
ansträngningar.

Ingående delprogram
Översikt av ingående delprogram/undersökning/aktivitet
Delprogram/undersökning/
Period
aktivitet
X13 Makrofauna, mjukbotten
Tills vidare,
provtagningsfrekvens
kommer att anpassas till
nya programmupplägget
X20 Trendövervakning,
Tills vidare, vart annat
Vegetationsklädda bottnar
år
X22 Kustfisk,
Tills vidare, årligen
beståndsövervakning
X 29 Populations- och
reproduktionsutveckling hos
havsörn
X32 Sjöfågeldöd
X 37 Kustfåglar

Tills vidare, årligen

Undersöknings-typer
Mjukbottenlevande makrofauna, trendoch områdesövervakning

Vegetationsklädda bottnar, ostkust.
Provfiske i Östersjöns kustområden –
Djupstratifierat provfiske med Nordiska
kustöversiktsnät
Havsörn, bestånd (samt vinterutfodring/observationer)

Tills vidare, årligen
Tills vidare, årligen

Inventering av häckande kustfåglar

Ekonomisk översikt för ingående delprogram under programperioden (RMÖ-medel):
Delprogram
X13 Makrofauna, mjukbotten (budget
kommer att anpassas efter
programmets utformning, prel. 15
stationer/år inplanerat)
X20 Trendövervakning,
Vegetationsklädda bottnar
X22 Kustfisk, beståndsövervakning
X 29 Populations- och
reproduktionsutveckling hos havsörn
X32 Sjöfågeldöd
X 37 Kustfåglar

2015
69 000

2016
70 500

2017
72 000

2018
73 500

2019
75 000

2020
76 500

100 000

102 000

102 000

106 000

106 000

110 000

116 000

118 000

120 000

122 000

125 000

127 000

20 000

20 000

21 000

21 000

22 000

22 000

10 000
60 000

10 000
61 000

10 000
62 000

11 000
64 000

11 000
65 000

11 000
66 000
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7.1 Delprogram X13 – Makrofauna, mjukbotten
Syfte
Syftet med delprogrammet är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en effekt av
främst övergödning och syrgasstagnation samt att följa den biologiska mångfalden. Programmet syftar
till att följa utvecklingen hos makrofaunasamhället i mjuka bottnar och undersöker artsammansättning
och abundans. Stationsantal och provtagningsfrekvens kommer att anpassas efter det att Havs- och
Vattenmyndigheten har beslutat om placering och antal regionala och nationella kluster, enligt
”Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö”. I skrivande stund är förslaget på
remiss och beslut väntas inte förrän senhösten 2014.
Förväntade resultat
Resultaten från delprogrammen kan användas för att bedöma utvecklingen vid representativa
kustlokaler, så lite påverkade av lokala källor som möjligt. Resultaten kan beskriva miljötillståndet
och tillhandahålla representativa referensvärden för regionala och lokala studier.
Delprogrammet gör det möjligt att övervaka långtidstrender och att uppskatta storleken av den
eventuella förändringen i kvantitativa termer.
Resultaten kan ligga till grund för statusklassificering enligt bedömningsgrunderna i
vattenförvaltningen samt användas i uppföljningen av miljömålen.
Bakgrund och strategi
Delprogrammet är ett nationellt samordnat program som är under utvärdering och resultaten från den
nationella utvärderingen inväntas innan länsstyrelsen bestämmer den slutliga utformningen.
Antagligen kommer nya provtagningslokaler och provtagningsfrekvenser att föreslås i den nationella
utvärderingen. Här beskrivs delprogrammets allmänna syfte och upplägg samt det nya upplägget så
som det ser ut i nuläget (maj 2014).
Delprogrammet ger underlag för uppföljningen av miljömålen Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Ett rikt växt- och djurliv samt Ingen övergödning. Delprogrammet ger också underlag för
statusbedömning inom vattenförvaltningen som styrs av EUs vattendirektiv. Det finns
bedömningsgrunder för mjukbottenfauna inom vattenförvaltningen.
Objekturval
Det kluster som länsstyrelsen kommer att välja att undersöka kommer att representera ett relativt
opåverkat område med syftet att kunna fungera som referensområde till undersökningar som görs
inom olika kontrollprogram.
Kvalitetssäkring
Undersökningen genomförs av Umeå marina forskningscenter (UMF) som har genomfört och
genomför undersökningarna av mjukbottenfauna i det nationellt samordnade programmet enligt
undersökningstyp. De har en lång erfarenhet av att genomföra bottenfaunaundersökningar.
Data matas in i accessdatabasen Beda som länsstyrelsen har en lokal kopia av. I Beda finns en
funktion för kvalitetssäkring.
Datahantering/Datalagring
Data lagras lokalt i Beda samt hos SMHI som är nationell datavärd. I Beda finns en funktion som
genererar en leveransfil anpassad för att leverera data till SMHI.
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Utvärdering och rapportering
Det regionala och nationella mjukbottenfaunaprogrammet utvärderas och revideras under vår och
sommar 2014. Resultaten av dessa utvärderingar kommer antagligen ligga till grund för förändringar i
delprogrammet.
Resultaten från delprogrammet finns tillgängligt hos datavärdar samt rapporteras årligen i Havet
rapporten som framför allt fokuserar på den nationella övervakningen.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstyperna ”Mjukbottenlevande makrofauna, trend- och områdesövervakning”
(naturvårdsverket 2004), ”Sediment – basundersökning” (Naturvårdsverket 2005) och
”Syrehalt i bottenvatten, kartering” (Naturvårdsverket 2005).
Tidplan
Tidigare har ett kluster studerats varje år med 20 stationer. Resultaten från utvärdering och revidering
av delprogrammet kommer att ligga till grund för vissa förändringar av delprogrammet. Dels kommer
antagligen provtagningsfrekvensen av befintliga stationer minskas dels kommer antagligen stationer
flyttas inom det regionala klustret. En slutlig utformning av programmet beräknas tas fram under
hösten och vintern 2014.
Kostnader
Kostnaderna har tidigare varit ca 90 000 kr/år. Vi förväntar oss en minskning i provtagningsfrekvens
och stationsantal enligt ”Förslag till samordnat mjukbottenfaunaprogram i marin miljö” och därmed en
minskning av kostnader men samtidigt en kostnadsökning på 2-3% p.g.a. prisökningen under
programperioden. Budgeten är preliminär och måste justeras efter beslut av Havs- och
Vattenmyndigheten. Eventuellt kan ytterligare pengar sparas genom att inte längre fotografera de
sedimentproppar som tas upp eftersom detta inte används i dagsläget.
Delprogram/Undersökning/Aktivitet
X13 Makrofauna,
mjukbotten

2015

2016

2017

2018

2019

2020

69 000

70 500

72 000

73500

75 000

76 500

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Delprogram X13 ingår i det nationellt samordnade delprogrammet; Bottenfauna (BV). Utsjökluster
betalas nationellt och ingående kustlän betalar de kustnära provtagningsklustrena.

7.2 Delprogram X20 – Trendövervakning av vegetationsklädda
bottnar
Syfte
Syftet med programmet är att beskriva makrovegetationens artsammansättning, djuputbredning och
långsiktiga förändringar. Programmet kan spegla kustvattnets kvalitet, identifiera förändringar i
artsammansättning och djuputbredning. Fintrådiga alger gynnas av övergödning och djuputbredningen
av alger minskar när siktdjupet minskar, så en trendövervakning av makrovegetationen kan ge
indikationer på förändringar av övergödning och siktdjup.
Förväntade resultat
Data som samlas in ger information om djuputbredning och täckningsgrad av makrovegetation längs
med Gävleborgs kust. Det ger en möjlighet att följa tillståndet i dessa samhällen vilket ger en
indikation om tillståndet i kustvattenkvalitet. Delprogrammet ger också data från referensområden för
regional och lokala studier.
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Bakgrund och strategi
Längs Gävleborgs kust har runt 20 transekter inventerats vart annat år sedan 2002. Från och med 2012
genomför även den samordnade recipientkontrollen (SRK) övervakning av vegetationsklädda bottnar.
En del av de lokaler som tidigare ingick i länsstyrelsen program togs över av SRK-programmen, och
planen är att ersätta dessa med nya transekter under 2014. Om dessa transekter kan provtas under
programperioden beror på tillgängliga resurser.
Delprogrammet ger underlag för uppföljningen av miljömålen
Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ett rikt växt- och
djurliv samt Ingen övergödning. Delprogrammet ger också
underlag för statusbedömning inom vattenförvaltningen som styrs
av EUs vattendirektiv. Det finns bedömningsgrunder för
makrovegetation. Forskningsprojektet WATERS håller på att
utvärdera och eventuellt ta fram nya bedömningsgrunder för
makrovegetation som inte ska baseras på djuputbredning. Om
projektet leder till stora skillnader i rekommenderad
inventeringsmetodik kan det hända att metodiken för
delprogrammet anpassas till detta under perioden.
Objekturval
Lokaler som inventeras inom programmet väljs så att de
inventeringar som görs enligt undersökningstypen och inom till
exempel den samordnade recipientkontrollen kompletterar
varandra. Transekterna inom programmet har placerats ut för att
täcka in stora delar av kusten med lokaler i alla
vattenförekomster. De nya transekterna kommer att placeras för
att på ett bra sett komplettera de befintliga. Transekternas
placering är även gjord för att ge en representativ bild av länets
marina vegetation på främst hårda bottnar.
Kvalitetssäkring
Inventeringen sker enligt undersökningstypen, ”Vegetationsklädda bottnar, ostkust” och följer de rekommendationer för
kvalitetssäkring som finns där. Genom att utvärdera resultaten
från inventeringarna kan man kontinuerligt förbättra kvalitén.
Undersökningar och undersökningstyper
Delprogrammet följer undersökningstypen ”Vegetationsklädda
bottnar, ostkust”.
Datahantering/Datalagring
Data skrivs in i accessdatabasen MarTrans som länsstyrelsen har
en lokal kopia av. I databasen finns en kontrollfunktion för att
upptäcka felskrivningar. MarTrans genererar en leveransfil som
skickas in till SMHI som är den nationella datavärden.
Utvärdering och rapportering
Programmet har utvärderats under 2013 och en ny utvärdering bör göras igen i slutet av
programperioden.
Undersökningen genomförs vart annat år och när den genomförs skrivs även en rapport som publiceras
på länsstyrelsens hemsida.
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Tidplan
Delprogrammet genomförs vart annat år; 2016, 2018 och 2020.
Delprogram/Under2015
2016
2017
sökning/Aktivitet
Rapport
Mätning Rapport
X20 – Trendövervakning
2014
2016
vegetationsklädda bottnar
100 000
102 000
102 000

2018

2019

2020

Mätning

Rapport
2018
106 000

Mätning

106 000

110 000

Kostnader
2012 var kostnaden för programmet ca 200 000 kr. En trolig kostnadsökning på 2 % gör att
kostnaderna kommer öka. Kostnaden fördelas jämnt över åren genom att rapporten levereras året efter
inventeringen.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Tidigare har det funnits en viss samordning mellan Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten och
Norrbotten, men då flera län kommer avsluta sin övervakning av vegetationsklädda bottnar så kommer
det antagligen inte finnas någon samordning i ett gemensamt delprogram regionalt men programmet är
ett nationellt samordnat program..
Referenser
Vegetationsklädda bottnar, ostkust, 2004, Naturvårdsverket

7.3 Delprogram X22 – Kustfisk, beståndsövervakning
Syfte
Syftet med delprogrammet är att uppskatta nivåer och normal variation av beståndsutveckling, tillväxt
och fortplantning hos kustfisk. Utöver det ska långtidstrender t ex förändringar i sammansättning av
kustfisksamhället, övervakas. Kustlokaler som övervakas är opåverkade av lokala källor så att
delprogrammet kan beskriva miljötillståndet och tillhandahålla representativa referensvärden för
regionala och lokala studier.
Förväntade resultat
Resultat från delprogrammet kommer ge information om tillståndet i kustfisksamhället och kan vara
underlag till uppföljning av miljömålsarbetet. Resultaten kan även ge referensvärden till
undersökningar i påverkade områden.
Bakgrund och strategi
Delprogrammet ger underlag för uppföljningen av miljömålen Hav i balans samt levande kust och
skärgård, Ett rikt växt- och djurliv samt Giftfri miljö. Delprogrammet kan även komma att ge underlag
för vattenförvaltningen, samt havsmiljöförvaltning och havsplaneringen.
Objekturval
Provfisket genomförs i Långvind som är ett av de mest opåverkade områdena längs Gävleborgs kust.
Kvalitetssäkring
Delprogrammet utförs av erfarna fiskare enligt fastställd undersökningstyp.
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Undersökningar och undersökningstyper
Följande undersökningstyp används: ”Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat provfiske
med Nordiska kustöversiktnät” (Naturvårdsverket 2008).
Datahantering/Datalagring
Data lagras av utföraren hos SLU som är nationell datavärd för databasen KUL.
Utvärdering och rapportering
En utvärdering av delprogrammet har gjorts: ”Utvärdering av den samordnade kustfiskövervakningen
i Bottniska viken” Länsstyrelsen Västernorrland, 2010. Utvärderingen kommer att ligga till grund för
en utökad analys av delprogrammet, initierad av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV), som ska
genomföras 2014.
Rapportering har skett årligen, men rapporteringen har bekostats av HaV och en fortsatt årlig
rapportering förutsätter fortsatt ekonomiskt stöd från HaV till rapporteringen eller ändrat
rapporteringssätt. Detta kommer att bestämmas innan sommaren 2015.
Tidplan
Provfisket planeras att genomföras varje år. I slutet av programperioden bör en ny utvärdering göras.
Kostnader
Kostnader beror mycket på upplägget av programmet som kommer att utformas efter det att resultatet
av den senaste utvärderingen kommit. Nedan anges en ungefärlig kostnad med 2014 års upplägg och
priser. Utöver dessa bör man räkna med en årlig fördyring med ca 2 %.
Delprogram/Undersökning/Aktivitet
X22 Kustfisk

2015

2016

2017

2018

2019

2020

116 000

118 000

120 000

122 000

125 000

127 000

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Delprogram X22 ingår i det nationellt samordnade delprogrammet; Kustfiskövervakning.

7.4 Delprogram X29 – Populations- och reproduktionsutveckling
hos havsörn
Syfte
Övervaka havsörnstammens populationsutveckling och häckningsframgång. Dessutom att kartlägga
platser för havshörnshäckningar, vilket är ett viktigt underlag för den nationella övervakningen av
miljögifter i havsörnsägg. Kunskap om havsörnshäckningar är också ett viktigt underlag för
naturvårdshänsyn vid exploateringar och skogsbruk.
Förväntade resultat
Populationsförändringar och häckningsframgång hos havsörnstammen i Gävleborgs län. Uppdaterad
kunskap om platsen för havsörnshäckningar.
Bakgrund och strategi
Länsstyrelsen stöttar det ideella arbetet inom ”Örngruppen” inom Gävleborgs läns ornitologiska
förening (GLOF). Örngruppens verksamhet drivs i nära samarbete med projekt Havsörn i
Naturskyddsföreningen och Naturhistoriska riksmuseets övervakning av havsörn. Örngruppen har som
mål att:
• känna till varje häckande havsörnspar i regionen
• löpande dokumentera ev. ringmärkningsstatus för individerna i paren
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• dokumentera häckningsutfall för varje revir och år
• genomföra ringmärkning av alla producerade ungar
• bedriva utfodring med giftfri föda längs kustbandet och vid Nedre Dalälven
Resultaten från övervakningen samordnas av Naturhistoriska riksmuseet inom det nationella
miljöövervakningsprogrammet för havsörn.
Havsörnsstammen var i början av 1970-talet starkt hotad på grund av påverkan från miljögifter i
fisken. När Naturskyddsföreningen år 1971 startade projekt Havsörn var situationen sådan att de
häckande paren efter svenska ostkusten i genomsnitt bara producerade 0,21 ungar/par årligen
(Helander 2003a). Ett av flera arbetsområden i projekt Havsörn blev stödutfodring vintertid med giftfri
föda (Helander 2003b). Den stora ideella insatsen resulterade i ökade häckningsförsök och lyckade
häckningar under 2000-talet jämfört med 1990-talet och tidigare (GOLF 2013). Dock måste
konstareas att bara vartannat häckningsförsök lyckades under 2013. Det illustrera att havsörn är
fortfarande starkt påverkad och fortsatt övervakning behövs.
Undersökningen ger underlag för uppföljning av miljömålet Giftfri miljö, Hav i balans samt levande
kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningarna ingår i det nationella delprogrammet Toppkonsumenter: säl och havsörn.
Undersökningar består av två delar: (1) Vinterutfodring och vinterobservationer (undersökningstyp
saknas) samt (2) Observationer av häckning och inventering av ägg/ungar jämte ringmärkning, enligt
undersökningstyp Havsörn, bestånd.
Objekturval
Val av observationsplatser bygger på örngruppens expertis. Utfodringsplatserna är reviranknutna och
gruppen har försökt mata på undanskymda platser som inte getts officiell status för ornitologer i
allmänhet.
Kvalitetssäkring
Se kvalitetsdeklarationen för det nationella delprogrammet
Datahantering/Datalagring
Årligen inventeras antal havsörnindivider, harvsörnrevir och antal havsörnungar, samt antal
observerade örnsindivider vid utfodringsplatser/år. Data lagras på länsstyrelsen i form av en årligen
inkommande rapport. Data på antal havsörnsrevir och häckningsframgång lagras hos nationell
datavärd (SMHI).
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet
Delprogram/Undersökning/Aktivitet
X29 Havsörn

2015

2016

2017

2018

2019

2020

20 000

20 000

21 000

21 000

22 000

22 000

Övervakningen är samfinansierat med ÅGP och anslaget för skötsel av skyddade områden.
Verksamheten bygger på att örngruppens medlemmar lägger ned mycket stora ideella arbetsinsatser.
Samordning
Verksamheten drivs i nära samarbete med projekt Havsörn i Naturskyddsföreningen.
Länsstyrelsen är samordnande och bär ansvaret för programupplägget. Utförare är
medlemmar av GLOF och val av mätstationer, parametrar och frekvens bygger på deras
expertis. GLOF är en ideell organisation och länsstyrelsen står endast för resekostnader.
Samfinansiärer/Samarbetspartners
Referenser
Aspenberg, Forsling & Helander. 2006. Gammal man gör så gott han kan. Vår Fågelvärld
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65:18-19
GLOF. 2013. Örngruppen verksamhet 1978-2013. Rapport till Länsstyrelsen
Havet 2012. Havsmiljöinstitutet, Göteborg.
Helander 2003a. “Project Sea Eagle” – The first species action plan in Sweden. In Helander
B., Marquiss, M. & Bowerman, W. (eds) 2003. SEA EAGLE 2000. Proceedings from
an inernational conference at Björkö, Sweden, 13-17 September 2000.
Helander 2003b. The white-tailed sea eagle in Sweden – reproduction, numbers and trends. In
Helander B., Marquiss, M. & Bowerman, W. (eds) 2003. SEA EAGLE 2000.
Proceedings from an inernational conference at Björkö, Sweden, 13-17 September 2000.
Helander 2003c. The international colour-ringing programme – adult survival, homing, and
the expansion of the white-tailed sea eagle in Sweden. In Helander B,, Marquiss, M. &
Bowerman, W. (eds) 2003. SEA EAGLE 2000. Proceedings from an inernational
conference at Björkö, Sweden, 13-17 September 2000.

7.5 Delprogram X32 – Sjöfågeldöd
Syfte
Att övervaka dödligheten hos sjöfågel i Gävlebukten för att få en tidig indikation på eventuella
epidemier.
Förväntade resultat
En tidig varning om ett utbrott av sjöfågeldöd skulle inträffa igen.
Bakgrund och strategi
Något som föreföll att vara en ny typ av viltsjukdom, kallad trutdöd, upptäcktes i svenska
kustområden kring år 2000. I vårt län hade den sitt kraftigaste utbrott hittills sommaren 2002, då ca en
tredjedel av Gävlebuktens häckande adulta gråtrutar dog med förlamningssymptom. Åren därefter
minskade dödligheten och fr.o.m. år 2007 har ingen onormal dödlighet synts bland trutarna i
Gävlebukten. Den bakomliggande orsaken till trutsjukan är ännu inte helt klarlagd. Man vet inte med
någon nämnvärd grad av säkerhet om sjukdomen betingas av smittoämnen, toxiner, miljögifter eller en
kombination av dessa. Denna osäkerhet gör det särskilt angeläget med en fortsatt löpande kartläggning
av sjukdomens förekomst, särskilt i områden som tidigare drabbats hårt. I andra delar av landet
(Blekinge) har sjöfågeldöd observerats under de senaste åren. Länsstyrelsen i Gävlebor fortsätter
därför även 2015-2020 övervaka dödligheten under högsommaren av trutar i Gävlebukten, som var det
värst drabbade området under det tidigare utbrottet.
Övervakningen kopplar till miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, och eventuellt till
miljömålet Giftfri miljö.
Objekturval
Undersökningen inriktas mot de kända större trutkolonierna i Gävlebukten: Eggegrund, Skälstenarna,
Gråskälsbådan, Käringen, Elofs grund, Skräddarhällan, Klubbstenarna, Trödjehällan, Skommarrevet,
Gåshällan.
Kvalitetssäkring
Undersökningen utförs av en erfaren ornitolog. Vid misstänkta sjukdomsutbrott kontaktas SVA för att
eventuellt ta in fåglar för analyser.
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Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstyp saknas. Metoden bygger på att man vid ett tidigt besök får en uppfattning om
populationsstorleken – hur många gråtrutar (och i viss mån även andra kustfåglar) som inleder
häckning. Sedan görs en serie besök på häckningslokalerna för att uppskatta fågeldödens omfattning
och tidsmässiga förlopp.
Datahantering/Datalagring
Dödlighetsdata lagras i excelfil på Länsstyrelsen. SVA lagrar eventuella uppgifter från undersökningar
av döda fåglar.
Utvärdering och rapportering
Korta årliga skriftliga rapporter lagras på Länsstyrelsen. Inför slutet på perioden bör man utvärdera
delprogrammet
Tidplan
Delprogram/Undersökning/Aktivitet
X32 Sjöfågeldöd

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mätning
10 000

Mätning
10 000

Mätning
10 000

Mätning
11 000

Mätning
11 000

Mätning,
Utvärdering
11 000

Kostnader
Se tidplan.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

7.6 Delprogram X37 – Kustfåglar
Syfte
Syftena med delprogrammet är att långsiktigt övervaka beståndsutveckling av häckande kust- och
skärgårdsfågel i Bottniska viken. Att ta reda på fågelfaunans beståndsstorlek, förekomst och täthet
samt att kunna upptäcka förändringar i fågelsamhället. Det är ett gemensamt delprogram för de fyra
länen vid Bottniska viken, Gävleborg, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten.
Häckande kustfågel är en bra indikator på tillstånd och förändringar i kustlandskapet och utgör ett
underlag för uppföljning av biologisk mångfald. Resultat från övervakning av häckande kustfågel kan
därmed användas för uppföljning av nationella och regionala miljömål och för uppföljning av
bevarandemål för marina habitat inom Natura 2000 nätverket.
Förväntade resultat
Resultaten ska kunna användas för att:




Följa förändringar i bestånden av häckande fågel i Bottniska viken. Vid en förtätning av
programmet kan jämförelser göras för olika regioner inom Bottniska viken.
För uppföljning av nationella och regionala miljömålen Hav i balans samt levande kust och
skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.
Följa förekomsten av nationellt och regionalt hotade och missgynnade arter samt Annex 1arter upptagna i EU:s fågel- och habitats direktiv.
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Ta fram underlag för att möjliggöra övervakning av biologisk mångfald, områden av
riksintresse för naturvården, naturreservat och fågelskyddsområden.

Bakgrund och strategi
Genom åren har olika kustfågelinventeringar genomförts av länsstyrelserna men även av ornitologiska
föreningar. Syftena, metoder och omfattning har varierat beroende på frågeställningar man velat
besvara. Insatserna har gällt exempelvis totalinventeringar av kustfågelbestånden, inventeringar av
skyddsvärda fågellokaler, inventeringar med fokus på enskilda arter och på senare år även av
sjöfågeldöden. Under det senaste decenniet har länsstyrelserna vid Bottniska viken genomfört
totalinventeringar av sina kustområden. I Gävleborgs län har kustfågelfaunan undersökts i två
länsomfattande inventeringar, 1997-98 och 2007. Sammantaget ger dessa inventeringar en bra
ögonblicksbild av kustfåglarnas geografiska fördelning vid olika tidpunkter, men det har saknats data
på samlade förändringar över tiden för Bottniska vikens kust.
Under 2009-2010 pågick ett utvecklingsprojekt för att ta fram en långsiktig strategi avseende metodik
och dimensionering av övervakning av fågelbestånden i Bottniska viken. Delprogrammet ger
möjlighet att kvantifiera resultatet med avseende på häckande fågelpopulationen och kvalitetssäkra
resultaten.
Delprogrammet kopplar till miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett
rikt växt- och djurliv, särskilt preciseringen Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation i dessa
miljömål.
Objekturval
Inventeringsrutor, 2x2 km, har fördelats längs hela Bottniska vikens kustremsa. I övervakningen ingår
därför 1961 rutor med minst en ö-förekomst. Rutorna aggregeras till 485 block om fyra rutor vardera.
Av dessa inventeras 9 block årligen, s.k. fasta block. Gävleborg har 2 av dessa fasta block. Utöver de
fasta blocken inventeras årligen 21 rörliga block, varav 5 i Gävleborg, som slumpas ut från de
kvarvarande rutorna. De slumpvis valda blocken dras utan återläggning, så att man hela tiden får
information om nya delar av länets kust tills alla ytor är inventerade. Det tar för Gävleborgs län 17 år
innan alla ytor inventerats.
Kvalitetssäkring
Kvalitetssäkring sker enligt undersökningstyp Inventering av häckande kustfåglar och rapporten
Samordning av övervakning av häckande kustfågel i Bottniska viken. Länsstyrelsen ansvarar för att
fältarbetet och datalagring utförs på ett kvalitetssäkert sätt och enligt fastslagen metodik.
Undersökningar och undersökningstyper
Metodiken följer undersökningstypen Inventering av häckande kustfåglar
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-imiljoarbetet/vagledning/miljoovervakning/Handledning/Metoder/Undersokningstyper/landskap/kustfa
glar.pdf med undantag att inventering endast utförs en gång under häckningssäsongen (maj-jun). I
korthet baseras metodiken, beroende på art, på par- respektive individräkning av häckande fåglar från
båt eller vid landstigning på öar. Se rapporten ”Samordnad övervakning av häckande kustfågel i
Bottniska viken” Länsstyrelserna Meddelande 10, 2010.
http://webbadmin.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/Publikationer/2010/Samo
rdnad%20%c3%b6vervakning%20kustf%c3%a5gel%20BV.pdf
Datahantering/Datalagring
Insamlat fältdata lagras hos Artdatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet som är nationell datavärd.
Länsstyrelserna lagrar fältdata i Excel-/Accessformat var för sig. Lagring hos datavärd är planerat att
börja november 2014.
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Utvärdering och rapportering
Utvärdering av delprogrammets data och upplägg kommer äga rum år 2014. Därefter föreslås att
utvärdering sker vart sjätte år.
Tidplan
Delprogram/Undersökning/Aktivitet
X37 *Kustfåglar

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Mätning
60 000

Mätning
61 000

Mätning
62 000

Mätning
64 000

Mätning,
Utvärdering
65 000

Mätning
66 000

Kostnader
Se tidplanen.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram som samordnas mellan norrlandslänen Gävleborg,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. I arbetet med framtagande av inventeringsmetodik och
strategi har samarbete ägt rum med SLU i Umeå. I samband med utvecklingen av en
kustfågelindikator som beskriver tillstånd hos häckande kustfåglar har vi samarbetat med Lunds
universitet.
Regional övervakning av häckande kustfåglar bidrar med information till verksamheter på
länsstyrelserna såsom Åtgärdsprogram för hotade arter och Uppföljning av skyddade områden i form
av naturreservat och Natura 2000-områden. Resultatet av inventeringarna kan även användas vid
handläggning av olika ärenden med koppling till kust- och skärgårdsområden.
Referenser
Länsstyrelsen i Västerbotten. 2010. Samordnad övervakning av häckande kustfåglar i Bottniska viken.
Länsstyrelsen, Västerbottens län; Meddelande 10:2010.
Aspenberg P. och Axbrink M. 2007. Kustfåglar i Gävleborg. Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport
2009:10.
Aspenberg P. och Axbrink M.1998. Kustfågelinventering Gävleborgs län 1997-98. Fåglar i X-län
29:132-174.

79

8 Programområde Miljögiftssamordning
Bakgrund och övervakningsstrategi
Miljöövervakning inom programområde Miljögiftssamordning utgör en viktig grund för uppföljning
av miljömål och normer. Påverkan från miljögifter påverkar biologisk mångfald och människors hälsa.
Flera miljögiftsproblem är lokala/regionala och belyses inte tillräckligt av nationell miljöövervakning.
Programområdet är områdesöverskridande eftersom miljögifter finns i såväl luft, mark samt vatten.
Kunskaper om miljögifter är bland annat ett viktigt underlag för arbetet med vattenförvaltning inom
ramdirektivet för vatten. Av dessa skäl gör Länsstyrelsen en liten ökning av övervakningen inom
programområdet inför perioden 2015-2020.
Kunskapen om spridningsmönster och haltnivåer av miljögifter inom länet är begränsad och baseras i
huvudsak på nationell miljöövervakning kompletterat med regional miljöövervakning. Länsstyrelsens
avsikt är att både bredda och fördjupa sitt arbete med miljögifter. Ett sätt att göra detta är att
sammanställa och utvärdera data från andra programområden inom miljöövervakningen samt från
andra verksamheter inom länsstyrelsen, som inventeringen av förorenade områden och
vattenförvaltningsarbetet. En målsättning är att öka samordningsgraden i övervakningen.
Miljögiftsövervakning sker också inom andra programområden där målet är att följa upp trender i
miljön. Delprogram som detta gäller och som är redovisade under andra programområden är:
 X2 – Metaller i abborre (PO Sötvatten)
 X11 – Hg i fisk [samverkan med kommuner] (PO Sötvatten)
 X12 – Mätningar av cesium i bär, svamp, vilt och fisk (PO Hälsa)
 X55 – Miljöhälsoenkäten (PO Hälsa)
 X3 och X4 – Samordnad recipientkontroll, SRK (PO Sötvatten och PO Kust och hav)
 X42 – Grundvattenkemi i Norrland (PO Sötvatten Grundvatten)
 X22 – Kustfisk, beståndsövervakning (provbankning av fisk). (PO Kust och hav)
 X29 – Havsörn: populationsstorlek och reproduktiv framgång (PO Kust och hav)
Programområdet Miljögiftssamordning har stor generell relevans för uppföljning av
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Underlaget ger specifik möjlighet för uppföljning nationellt och
regionalt. Andra berörda miljökvalitetsmål är Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och
vattendrag samt Hav i balans.

Prioriteringar inom programområdet
Länsstyrelsen vill fortsätta deltaga i det gemensamma delprogrammet Screening av miljögifter, som
samordnas med nationell miljöövervakning. Med utgångspunkt från resultaten av denna screening kan
vid behov regional övervakning igångsättas.
Förutom screeningar av de nya miljögifterna, länet fortsätta regional övervakning av ämnen
prioriterade av vattendirektivet, enligt vägledning för Operativ övervakning av miljögifter som tagits
fram inom Prio-projektet. Fokus ska ligga på att övervaka prioriterade vattendirektivsämnen i de
vattenförekomster som saknar samordnad recipient kontroll (SRK) och som inte uppnår god ekologisk
eller kemisk status med avseende på miljögifter.
För att förbättra underlaget till vattenförvaltningen vill Länsstyrelsen gå med i det gemensamma
delprogrammet Samordnad regional fiskprovbankning och övervakning av miljögifter i fisk.
Länsstyrelsen tror att det är ett viktigt steg mot att få bättre underlag för att bedöma
miljögiftsbelastning och kemisk status för ett större antal vattenförekomster i både sötvatten och
kustvatten.
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Ekonomisk översikt för ingående delprogram under programperioden (RMÖ-medel)
Delprogram
2015
2016
2017
2018
2019
X48 – Screening av
50 000
51 000
52 000
53 000
54 000
miljögifter
X49 – Övervakning
35 000
90 000
0
50 000
90 000
av prioriterade
vattendirektivsämnen
i vattenmiljön
X57 - Samordnad
30 000
31 000
31 000
32 000
32 000
regional
fiskprovbankning
och övervakning av
miljögifter i fisk

2020
55 000
55 000

33 000

8.1 Delprogram X48 – Screening av miljögifter
Gemensamt delprogram
Screeningundersökningar är översiktliga inventeringar som vanligen genomförs i form av ettåriga
mätkampanjer. De är ett första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och
miljöproblem.
Syfte
Syftet med delprogrammet är att beskriva tillståndet för miljöföroreningar genom att mäta halter för
ämnen på ett litet antal lokaler vid ett eller ett par tillfällen i en samlad kampanj. Vilket medium som
undersöks beror på vilket ämne man är ute efter. Det kan till exempel vara vatten, grundvatten, fisk,
slam eller sediment. Screeningsundersökningar används för att få en regional bild över utbredningen
av nya miljöföroreningar och med resultaten som utgångspunkt göra bedömningar av vilka risker som
föreligger. Särskilda problemområden ska kunna identifieras för eventuella åtgärder samt vid behov ge
underlag till ny löpande övervakning.
Förväntade resultat
Resultaten från screeningsundersökningarna bidrar till underlaget för eventuella beslut om åtgärder
rörande kemikalieanvändningen, inkorporering i reguljära miljöövervakningsprogram eller annan form
av uppföljning. De regionala förtätningarna bidrar till ökad kunskap och ger information om var och i
vilka halter av olika ämnen finns i länet. Resultaten används också vid tillsyn och uppföljning på
företagen.
Delprogrammet ska ge underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag,
främst preciseringarna God ekologisk och kemisk status, miljökvalitetsmålet Hav i balans samt
levande kust och skärgård, främst preciseringarna God ekologisk och kemisk status och
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och främst då preciseringen Den sammanlagda exponeringen för
kemiska ämnen.
Bakgrund och strategi
Nationellt startade screeningen 1996-1997 i liten skala och har sedan ökat i omfattning. Med start
2004 kunde länsstyrelserna via särskilda utvecklingspengar inom miljöövervakningen söka ett
regionalt bidrag för att förtäta screeningsundersökningarna regionalt inom länet.
Strategin är att genom punktinsatser, dvs. screening, av nya miljöföroreningar få ett bättre grepp om
vilka miljögifter som finns i länet och som kan komma att ställa till problem i framtiden. Det är ett
första led i att identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem. Länsstyrelsen
gör varje år en bedömning av det aktuella årets nationella screeningprogram för att avgöra vilka ämnen
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som bedöms regionalt relevanta. För dessa ämnen anmäls egna provlokaler som tillägg till det
nationella programmet.
Objekturval
Valet av miljöföroreningar eller grupp med ämnen kommer att variera från år till år beroende på den
prioritering som görs nationellt. Beroende på bl.a. ämnets egenskaper, spridning och eventuella
användning görs individuella provtagningsplaner upp varje år för respektive ämne. I praktiken
försöker man eftersträva samordning med den provtagning som sker i miljöövervakningens löpande
undersökningar, liksom samordning mellan de screeningundersökningar som sker parallellt för andra
aktuella ämnen.
Kvalitetssäkring
Enligt det nationella delprogrammet
Undersökningar och undersökningstyper

På grund av undersökningarnas natur finns ingen undersökningstyp såsom finns för annan
mer löpande miljöövervakning. En generell beskrivning av hur en screeningundersökning
planeras, genomförs och följs upp finns i följande rapporter:


Ett förslag på struktur för screening av nya miljöföroreningar, Länsstyrelsen i Jönköpings län,
rapport nr 2003:37.



Screening inom miljöövervakningen – fakta om hur screening går till och vilka resultat den kan
ge, Naturvårdsverket 2007.

Datahantering/Datalagring
Sker hos nationell datavärd, IVL Svenska Miljöinstitutet. Data rapporteras till särskilt datavärdskap för
screening www.ivl.se/miljo/db/ivl_screening_registersida.htm.
Utvärdering och rapportering
Sker via nationella miljöövervakningen. Årlig rapport nås via datavärdens webbplats.
Resultaten från delprogrammet utgör i dagsläget inte underlag till nationella miljömålsindikatorer.
Resultat kan komma vara underlag för regional miljömålsuppföljning.
Efter varje genomförd regional förtätning sammanfattas resultatet och presenteras som
nyhetsmeddelande på Länsstyrelsens hemsida.
Tidplan och kostnader
Delprogrammet beräknas kosta 50 000 kr per år, plus generell kostnadsökning.
Delprogram
2015
2016
2017
2018
2019
X48 – Screening
50 000
51 000
52 000
53 000
54 000
av nya miljögifter

2020
55 000

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Delprogrammet samordnas av Naturvårdsverket. Samarbetspartner länsstyrelserna, kommuner och
Naturvårdsverket.
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8.2 Delprogram X49 – Övervakning av prioriterade
vattendirektivsämnen i vattenmiljön
Tidigare gemensamt delprogram
Länsstyrelsen vill fortsätta att övervaka ämnen prioriterade av vattendirektivet enligt praktisk
vägledning för Operativ övervakning av miljögifter som tagits fram inom Prio-projektet (gemensamt
delprogram ”Ämnen prioriterade enligt vattendirektivet”).
Syfte
Syftet med delprogrammet är att ge en god rumslig beskrivning av hur belastningen av miljögifter ser
ut inom länets inlandsvatten, kustvatten och havsvatten. Resultaten från delprogrammet ska ge
underlag till statusklassning av miljöstatus i de påverkade områden som saknar samordnad
recipientkontroll (SRK).
Förväntade resultat
Delprogrammet ska ge en god rumslig beskrivning av hur den delen av belastningen av miljögifter ser
ut inom länets sjöar, kust (inklusive övergångsvatten) och havsvatten. Delprogrammet ska ge underlag
till statusklassning av miljöstatus, uppföljning av miljökvalitetsnormer, åtgärdsplanering och
åtgärdsuppföljning inom arbetet med vattenförvaltning och havsmiljöförordningen.
Bakgrund och strategi
Gävleborgs län startade med delprogrammet år 2009 med miljögiftsundersökningar med passiva
provtagare i antal utvalda påverkade ytvattenförekomster (sjöar, vattendrag och kustvatten). Under
åren 2010-2011fortsatt länsstyrelsen med vatten- och sedimentprovtagning och miljögiftsanalyser i
utvalda påverkade ytvattenförekomster i länet. Vägledningsdokumentet ”Operativ övervakning av
miljögifter” framtagen inom utvecklingsprojektet Övervakning av vattendirektivets prioriterade
ämnen användes vid provtagning, miljögiftsanalyser och utvärdering av data. Resultat från tidigare
länsstyrelsens undersökningar är sammanställt i Länsstyrelsens rapport 2012:4 ”Miljögifter i
Gävleborg, resultat från verifieringar 2009-2011”.
Strategin är att fortsätta med att övervaka de ytvattenförekomster som riskerar eller är klassade att inte
uppnå god kemisk eller ekologisk status på grund av miljögifter. Fokus i delprogrammet ska ligga på
att övervaka prioriterade vattendirektivsämnen Provtagningen sker i olika matriser (vatten, sediment
och passiva provtagare).
Delprogrammet ska ge underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag,
främst preciseringarna God ekologisk och kemisk status, miljökvalitetsmålet Hav i balans samt
levande kust och skärgård, främst preciseringarna God ekologisk och kemisk status och
miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och främst då preciseringen Den sammanlagda exponeringen för
kemiska ämnen.
Objekturval
I delprogrammets operativa övervakning kommer att ingå att övervaka ämnen prioriterade enligt
vattendirektivet i utvalda ytvattenförekomster.
Kvalitetssäkring
Analyserna ska utföras av ackrediterade laboratorier. Provtagningen ska genomföras av ackrediterade
provtagare. Vägledningsdokument ”Operativ övervakning av miljögifter” framtagen inom
utvecklingsprojektet Övervakning av vattendirektivets prioriterade ämnen ska användas vid
provtagning, miljögiftsanalyser och utvärdering av data.
Undersökningar och undersökningstyper
Undersökningstyper Organiska miljögifter i sediment, Organiska miljögifter i vatten saknas idag. I
stället planerar Länsstyrelsen att använda vägledningsdokumentet ”Operativ övervakning av
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miljögifter” framtagen inom utvecklingsprojektet Övervakning av vattendirektivets prioriterade
ämnen.
Datahantering/Datalagring
Datalagring sker vid nationell datavärd för miljögifter (IVL) samt i den regionala Databas för
Organiska och Oorganiska miljögifter (DOOM-Gävleborg).
Utvärdering och rapportering
Utvärdering sker regionalt. Rapporter presenteras på Länsstyrelsens hemsida. Resultaten från
delprogrammet ger underlag till vattenförvaltningens statusklassning år 2018 och presenteras i VISS
(www.viss.lansstyrelsen.se/).
Resultaten från delprogrammet kommer att användas vid uppföljningen av miljömålets preciseringar.
Tidplan och kostnader
Delprogrammet beräknas kosta i genomsnitt 53 000 kr per år under programperioden, men
undersökningarna görs i kampanjer när aktiviteten är lägre inom andra delprogram.
Delprogram
2015
2016
2017
2018
2019
2020
X49 – Övervakning
50 000
90 000
0
0
90 000
90 000
av prioriterade
vattendirektivsämnen
i vattenmiljön

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Länsstyrelsen samverkar med länsstyrelserna i Norrlandslänen och med länets kommuner. Samverkan
kommer även sökas med Vattenmyndigheterna och Havs-och vattenmyndigheten för finansieringen av
mätkampanjer i vattenmiljön inför statusklassningen år 2018. Förhoppningsvis utvecklas
delprogrammet i samverkan med andra länsstyrelser till ett permanent gemensamt delprogram.

8.3 Delprogram X57 – Samordnad regional fiskprovbankning och
övervakning av miljögifter i fisk
Gemensamt delprogram
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram som är under utveckling. Länsstyrelsen i Stockholms län
är projektledare.
Syfte
Syftet med delprogrammet är att utvärdera hur stor den biotillgängliga miljögiftsbelastningen till
vattenmiljön är. Detta ska göras genom att mäta och utvärdera haltnivåer i fisk, både över tid och
mellan lokaler samt gentemot existerande gränsvärden. Haltmätningarna görs inom länets vattendrag,
sjöar, kust och havsvatten, företrädelsevis i abborre.
Förväntade resultat
Delprogrammet ska ge en god rumslig beskrivning av hur den del av belastningen av miljögifter som
är biotillgänglig ser ut inom länets sjöar, kustvatten (inklusive övergångsvatten) och havsvatten.
Delprogrammet ska ge underlag till klassning av miljöstatus med avseende på miljögifter, uppföljning
av miljökvalitetsnormer, åtgärdsplanering och åtgärdsuppföljning inom arbetet med vattenförvaltning
och havsmiljöförordningen.
Delprogrammet ska ge underlag för att bedöma konsumtionsbegränsningar av fisk.
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Bakgrund och strategi
Miljögiftsmätningar i fisk återspeglar hur stor miljögiftsbelastning till vattenmiljön är, och speciellt
den biotillgängliga delen. Jämfört haltnivåen i ett fåtal vattenprover ger haltmätningar i fisk även ett
tidsintegrerat mått på belastningen över tid. Haltnivån motsvarar det område fisken rört sig över. Med
anledning av detta har miljögiftsövervakning i akvatiska system med fördel ofta övervakats i
provmatriser som fisk och sediment.
Flera av de befintliga såväl som nya prioriterade ämnena har fått EU-gemensamma gränsvärden i
biota, och då huvudsakligen fisk. Dessa ämnen bör därför övervakas i denna provmatris. Utöver EU:s
gränsvärden undersöker Havs- och vattenmyndigheten möjligheten att ta fram flera gränsvärden i
biota.
Det gemensamma delprogrammets strategi är att samla in fisk under kommande år och provbanka den
hos Naturhistoriska riksmuseet. Avsikten är att samla in fisk från Länsstyrelsernas egna
fiskebeståndsövervakningar, om sådan finns, samt med hjälp av andra aktörer så som sportfiske- och,
fiskevårdsföreningar med flera.
Det nya gemensamma delprogrammet ska omfatta dels en del med syfte att ta fram underlag för
statusklassificering av miljögifter i fisk, med fokus på urbant påverkade områden utan
recipientkontroll, och en del med syfte att trendövervaka haltnivåer i fisk. Övervakningen får utföras i
opåverkade områden och i urbant påverkade områden. Fokus för urbant påverkade områdena är de
områden som saknar recipientkontroll.
Till skillnad mot den nationella miljögiftsövervakningen i fisk, där analysen i regel utförs på
levervävnad, så ska miljögiftsanalyserna inom det gemensamma delprogrammet företrädelsevis
utföras på muskelvävnad. Detta motiveras av att gränsvärden för de prioriterade ämnena är framtagen
för muskelvävnad och att gränsvärden för human konsumtion av fisk är framtagna som halt i
muskelvävnad.
Det gemensamma delprogrammets strategi är att länsstyrelserna gemensamt vid ett eller flera tillfällen
beställer analys av miljögifter i den provbankade fisken, och då vid ett och samma ackrediterade
analyslaboratorium.
Delprogrammet ska ge underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag,
främst preciseringarna God ekologisk och kemisk status och Ytvattentäkters kvalitet,
miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård, främst preciseringarna God
ekologisk och kemisk status och god miljöstatus och miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, och främst då
preciseringen Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämne.
Utvecklingsbehov och brister
Utvecklingen av nationella effektbaserade bedömningsgrunder för att bedöma fler ämnens status
utifrån fisk behöver intensifieras och slutföras under programperioden. Bristen på bedömningsgrunder
tillsamman med brist på regionala miljöövervakningsmedel utgör det största hindret för Länsstyrelsen
att ta fram underlag för bedömning av miljögifters inverkan på kemisk och ekologisk status. Enligt ett
kommande vägledningsdokument från kommissionen ska övervakning av prioriterade ämnen utföras i
fisk på trofinivå 4. Vilken betydelse detta kommer ha för övervakningen i det gemensamma
delprogrammet kommer behöva utredas.
Objekturval
I delprogrammets trendövervakningsdel kommer ingå att övervaka både metaller och organiska
miljögifter i utvalda sjöar, kustvatten och övergångsvatten.
I delprogrammets uttalade statusklassificeringsdel, kommer objekturvalet i stor utsträckning bero på
externa aktörers vilja att insamla fisk. Länsstyrelsen avser, om möjligt, att i samråd med dessa aktörer
framför allt samla in fisk från urbant påverkade vattenområden utan recipientkontroll.
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Kvalitetssäkring
Fisk som ska insamlas för provbankning ska så gott det går följa den handledning som finns i
undersökningstyperna och/eller framtagits av Naturhistoriska museet för provbankning och analys av
miljögifter i fisk. Provinsamlingslokalen bör koordinatsättas. Detta är speciellt viktigt för större sjöar
och kustområden då fiskar i dessa kan leva uppdelade i olika populationer och därmed representera
miljögiftsbelastningen för olika områden.
Analyserna ska utföras av ackrediterade laboratorier. Vid val av analyslaboratorium kommer
provjämförelser att efterfrågas. Vid behov bör analyserna utförda vid olika tillfällen åtföljas av
interkalibreringar för att identifiera eventuella systematiska analysfel mellan analyslaboratorier och
undersökningstillfällen.
Undersökningar och undersökningstyper
Provtagningen följer i alla avseenden de metoder som anges i de undersökningstyperna
”Metaller och organiska miljögifter i fisk” och ”Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och
vattendrag” och Naturhistoriska riksmuseets instruktion för provbankning i rapporten ”Manual for
collection, preparation and storage of fish”. Vilka ämnen som kommer analyseras kan komma att
variera.
På förslag är följande ämnen: kvicksilver, hexaklorbensen, hexaklorbutadien, kloralkaner,
di(etylhexyl)ftalat (DEHP), polybromerade difenyletrar, dikofol, perflouroktansulfonat (PFOS),
dioxiner, hexabromcyklododekan och heptaklor. Fler eventuellt ämnen kan tillkomma.
Datahantering/Datalagring
Datalagring sker vid nationell datavärd för miljögifter i biota (IVL).
Utvärdering och rapportering
Resultaten kommer att redovisas i regional rapport eller liknande samt på Länsstyrelsens hemsida.
Mätdata kommer när en statusuppdatering av kemisk status och ekologisk status med avseende på
miljögifter är möjlig att utföra, läggas in i VISS (www.viss.lansstyrelsen.se/).
Det gemensamma delprogrammet ska utvärderas i en gemensam utvärdering i slutet av
programperioden.
Tidplan och kostnader
Fisk ska provbankas från vattendrag, sjöar, övergångsvatten och kustvatten varje år under
programperioden. Länsstyrelserna gör en gemensam beställning av analyser vid ackrediterade
laboratorier en eller flera gånger under programperioden.
Delprogrammet beräknas kosta 30 000 kr per år, plus generell kostnadsökning.
Delprogram
2015
2016
2017
2018
2019
X57 - Samordnad 30 000
31 000
31 000
32 000
32 000
regional
fiskprovbankning
och övervakning
av miljögifter i
fisk

2020
33 000

Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
En del av fiskinsamlingen kan samordnas med det regionala delprogrammet X59-Fisk i sjöar.
Delprogrammet kommer även söka samarbete med fiskevårdsområdesföreningar, sportfiskeföreningar
och vattensamverkansgrupper inom länet för att samla in fisk för provbankning och i vissa fall bekosta
miljögiftsanalyser.
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Samverkan kommer även sökas med Vattenmyndigheterna och Havs-och vattenmyndigheten för
finansieringen av mätkampanjer i fisk.
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9 Programområde Hälsorelaterad övervakning
De faktorer i den yttre miljön i vårt län som utgör potentiella hot mot folkhälsan är solstrålning,
luftkvaliteten i tätort, buller, vattenkvaliteten i grundvattnet och miljögifter i fisk. Även cesium i
naturprodukter (vilt, fisk, bär och svamp) skulle möjligen kunna vara ett problem.
Bakgrund och övervakningsstrategi
Hälorelaterad miljöövervakning spänner över flera olika myndigheter och verksamheter och en strategi
för den regionala övervakningen är att skapa ett fungerande samarbete med dessa. Den myndighet som
står för den miljömedicinska kompetensen för länet är arbets- och miljömedicin i Uppsala. Andra
aktörer är Landstinget, Region Gävleborg och kommunerna.
Inom Länsstyrelsen är det främst Miljöenheten men även Enheten för djurskydd, jordbrukarstöd och
veterinära frågor (Länsveterinär) och Enheten för kulturmiljö och folkhälsa (Folkhälsa) som arbetar
med hälsorelaterade frågor. Länsveterinär arbetar med smittskydd och hygieniska frågor och Folkhälsa
med frågor kopplade till alkohol, narkotika och droger. Dessa frågor är hälsorelaterade men har inte
koppling till den yttre miljön på det sätt som avses i detta program.
Arbetsuppgifter inom Länsstyrelsens Miljöenhet med relevans för miljöhälsofrågor är:
 Miljömålsarbete
 Granskning av planer ur miljöhälsosynpunkt
 Tillsynsvägledning i miljöhälsoskyddsfrågor för kommunens inspektörer
 Andra programområden inom miljöövervakningen, se nedan
Under programperioden 2008-2014 var det bara ett delprogram inom programområdet: X12 –
Cesiummätningar i fisk, bär, svamp och vilt [sammanställning av kommunernas mätningar]. Under
perioden 2015-2020 tillkommer delprogrammen X55 – Förtätning av miljöhälsorapport samt X56 –
Regionala analyser av luftföroreningar och buller.
Flera regionala delprogram som har relevans för hälsan återfinns inom andra programområden:
 X2 – Metaller i abborre (PO Sötvatten)
 X11 – Hg i fisk [samverkan med kommuner] (PO Sötvatten)
 X48- Screening av miljögifter [samverkan med NV] (PO Miljögifter)
 X49- Ämnen prioriterade enligt vattendirektivet (PO Miljögifter)
 X42 – Grundvattenkemi i Norrland (PO Sötvatten)
 X51 – Grundvattennivåer i Norrland (PO Sötvatten)
 X29 – Havsörn (kopplar till miljögifter i fisk) (PO Kust och hav)
 X32 – Sjöfågeldöd (PO Kust och hav)

Prioriteringar inom programområdet
Området har varit lågprioriterat under den tidigare programperioden och det finns ett behov av att
utveckla det.
Enligt riktlinjerna ska Länsstyrelsen prioritera sammanställning av data från de mätningar som görs i
länet, t. ex. inom Landsting och yrkesmedicinska avdelningar samt samordning med Socialstyrelsens
miljöhälsoenkäter. Länsstyrelsen saknar kompetens inom dessa sakområden men planerar att under
programperioden delta i det gemensamma delprogrammet Förtätning av miljöhälsorapport år 2015,
med regionala analyser i rapporten år 2017. Detta ger också bättre underlag för uppföljning av flera
miljömål.
Under programperioden planeras utvärdering av tillgänglig luftövervakningsdata i länet med koppling
till trafikpåverkan som luftföroreningar och buller. Utomhusluftövervakningen i länet är inte helt
täckande i dagsläget. I projektet planerar Länsstyrelsen att samarbeta med länets kommuner,
Trafikverket samt Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Resultatet från delprogrammet kan
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bidra till att uppfylla Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2014-2020 och miljömålet
Frisk luft samt God bebyggd miljö samt följa upp miljömålen Frisk luft och God bebyggd miljö.
Länsstyrelsen kommer att fortsätta stötta kommunernas arbete med att övervaka radioaktivt cesium i
bär, svamp, vilt och fisk. Motiveringen är att detta är en faktor i yttre miljön där vårt län avviker från
riket i stort; där miljöfaktorn är en potentiell hälsorisk och som inte passar in i något av de andra
programområdena.
Övrig uppföljning
Länsstyrelsen följer aktuell forskning och rapportering från universitet, högskolor och
miljömedicinska enheter. Arbets- och miljömedicin håller seminarium över aktuella frågor.
Det finns också en hälsoövervakningsgrupp med handläggare från olika länsstyrelser.

9.1 Delprogram X12 – Mätningar av cesium i bär, svamp, vilt och
fisk
Syfte
Ge en bild av tillstånd och långsiktiga förändringar i cesiumhalterna i bär, svamp, vilt och fisk samt
hålla med information till allmänheten.
Förväntade resultat
En rapport av 30 år efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl samt uppdaterad hemsida för Länsstyrelsen
Gävleborg.
Bakgrund och strategi
Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986 har föranlett Gävleborgs länsstyrelse och kommuner att följa upp
cesiumhalterna i bär, svamp, vilt och fisk. Den nuvarande övervakningen sker i kommunernas regi,
dels genom provtagning i fasta provytor, dels som sammanställningar av inlämnade prover från
allmänheten. En gång per år insamlar länsstyrelsen data från kommunerna och levererar till
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Jaktvårdslagen har avtal med SSM och levererar viltdata årligen
direkt till dem.
Höga cesiumhalter i vilt, fisk, bär och svamp kan potentiellt vara en hälsorisk. Det är av stort
allmänintresse att sprida kunskapen om vilka halter det finns i dessa naturprodukter och vad som är
riskfritt att äta ur strålningssynpunkt. Minst lika viktig som risken att det finns för höga cesiumhalter
är risken att allmänheten har en överdriven uppfattning om cesiumhalterna och att många därför avstår
från den rekreation som bär- och svampplockning, fiske och jakt innebär. Det kan i sin tur vara
negativt för folkhälsan.
Objekturval
Undersöker cesiumhalt i bär, svamp, vilt och fisk, kommunerna väljer mätstationer.
Kvalitetssäkring
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) kvalitetssäkrar all data innan det läggs ut på deras cesiumdatabas.
Undersökningar och undersökningstyper
Saknas.
Datahantering/Datalagring
Data av cesium i bär, fisk, svamp och vilt lagras på respektive kommun och en sammanställd fil lagras
på länsstyrelsen. Strålsäkerhetsmyndigheten har en cesiumdatabas som innehåller ungefär 100 000
individuella mätvärden. De flesta gäller vilt, insjöfisk, svamp och bär från de län som drabbades
hårdast av Tjernobylolyckan. I databasen är det möjligt att söka halten av cesium-137 i olika prover i
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form av medelvärden för olika områden och tidsperioder främst mellan åren 1986 och 2002.
Cesiuminnehållet anges som becquerel per kg, Bq/kg, färskvikt. Resultaten från en sökning i
databasen kan redovisas som medelvärden för:





provgrupper som fisk
provtyper som abborre
ett helt län eller för enskilda kommuner
ett enskilt år eller en längre tidsperiod.

Utvärdering och rapportering
En rapport för utvärdering av cesiumhalterna i biota efter kärnkraftsolyckan i Tjernobyl för 30 år
sedan, planeras att tas fram under 2016.

Tidplan
Vintern 2015-2016.
Kostnader
20 000 kr.
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Kommunerna bekostar provtagningarna och analyserna. Länsstyrelsen sammanställer bara datat och
levererar till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Länsstyrelsen kommer att undersöka om ett samarbete
kan ske med SSM inför rapportframtagning 2016.

9.2 Delprogram X55 – Förtätning av miljöhälsorapport
Syfte
Samordna och presentera regionala data så att de blir tillgängliga för de som behöver dem och
jämförbara även mellan landstingens samarbetsområden. Utöka mängden enkäter för större statistisk
säkerhet.
Förväntade resultat
Att relevanta data från de utsända enkäterna blir tillgängliga och jämförbara och kan presenteras i en
regional rapport.
Bakgrund och strategi
Nationella miljöhälsoenkäter har skickats ut år 1999, 2003, 2007, 2011 till ett stort antal
privatpersoner. Varannan gång är enkäten inriktad mot barns hälsa. Nationella rapporter har tagits
fram på uppdrag av Socialstyrelsen, den senaste av IMM och Karolinska institutet. Regionala
rapporter för olika län har tagit fram inom de samarbetsområden som finns mellan landstingen, oftast
de Arbets- och miljömedicinska institutionerna. De regionala rapporterna tas fram var för sig och på
olika sätt och belyser olika enkätsvar, vilket innebär att data mellan samarbetsområden inte alltid går
att jämföra med varandra. I Gävleborg har dock ingen regional rapport tagits fram tidigare. Det
gemensamma delprogrammet syftar till att likrikta och göra resultatredovisningarna jämförbara och
innebär kanske också att de regionala redovisningarna effektiviseras.
Datat ger underlag till miljömålsuppföljningen och ett antal indikatorer på miljömålsportalen:




Allergiker/astmatiker och luftföroreningar
Besvär av bilavgaser
Besvär av inomhusmiljön
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Besvär av trafikbuller
Besvär av vedeldningsrök
Bostäder med fukt och mögel
Exponering för miljötobaksrök
Nickelallergi
Sömnstörda av trafikbuller

Objekturval
Objekturvalet sker centralt från Folkhälsomyndigheten.
Kvalitetssäkring
Enkäten och utvärderingen görs av statistiskt kunnig personal. Alla län som ingår i förtätning får hjälp
med att beräkna antalet enkäter som behövs för att få ett signifikant resultat.
Undersökning och undersökningstyper
Hur miljöhälsoenkäten utförs finns beskrivet i Miljöhälsorapporterna. Län, landsting och kommuner
erbjuds att förtäta enkätundersökningen dvs skicka ut fler enkäter.
Utvecklingsprojektet avser att ta fram ett grundpaket av vilka enkätfrågor som ska redovisas i de
regionala rapporterna och hur de ska presenteras.
1. En referensgrupp bildas av AMM enheterna som enas om vilka frågor som behöver
belysas i de olika regionala rapporterna.
2. Respektive AMM-enhet tillhandahåller en grunduppsättning med figurer och diagram
framtagna till alla förtätande län får, dessa är framtagna så att data och figurer är
jämförbara mellan de olika rapporterna. Den som vill kan bygga på med mer.
3. Eventuellt tas en mall fram som innehåller ett antal rubriker som ska finnas med som en
del av det gemensamma delprogrammet.
4. I tillägg till det kan finnas en text som beskriver
a. Länets struktur, miljö, eventuella problem som är kända
b. Arbetsmarknad
c. Befolkningsstruktur
d. Vad man kommit överens om i de olika regionerna.

Datahantering/Datalagring
Data hanteras av Folkhälsomyndigheten och Institutet för Miljömedicin (IMM) vid Karolinska
Institutet. Data hanteras också av de olika miljömedicinska enheterna som finns i landet. Datalagring
sker hos IMM.
Utvärdering och rapportering
Utvärdering av data sker av IMM och AMM. Rapportering sker i Miljöhälsorapport vart fjärde år samt
i en regional rapport. Rapporteringen ska vara jämförbar mellan de olika regionerna
Tidplan
Enkäter skickas ut under 2015 och utvärdering görs under 2016 som resulterar i en Miljöhälsorapport
2017 med förtätad utvärdering. För nästa rapport skickas enkäter ut under 2019 och utvärderas under
2020 som resulterar i Miljöhälsorapport 2021.
Kostnader
Länsstyrelsen avsätter preliminärt knappt 30 000 kronor per år för förtätning och rapportering.
Kostnaderna fördelas olika mellan åren:
Delprogram
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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X55 – Förtätning
av
miljöhälsorapport

Enkäter
50 000

Rapport
60 000

Enkäter
60 000

Samordning och Samarbetspartner/samfinansiärer
Folhälsomyndigheten, IMM, Arbets- och miljömedicin i Uppsala, Landstinget, Region Gävleborg,
länets kommuner.

9.3 Delprogram X56 – Regionala analyser av luftföroreningar och
buller
Syfte
Syftet är att följa upp och identifiera trafikpåverkade områdena i länets kommuner och ta fram
regionalt GIS-underlag till planering och övervakning. Framtaget underlag ska beakta
miljökvalitetsnormer för utomhusluft (EU:s direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i
Europa, och Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477) samt miljömålets preciseringar för
luftföroreningar samt följa omgivningsbullerdirektivets (EU:s bullerdirektiv 2002/49/EG och
förordningen om omgivningsbuller SFS 2004:675) normer.
Förväntade resultat

Efter insamlingen av indata, ska GIS-analys genomföras där trafikpåverkade områden i länet
ska kartläggas och synliggöras. Resultatet från delprogrammet ska vara ett underlag som kan
ge ett stöd till regionala och kommunala planer, handläggning av bygglov, miljötillstånd eller
klagomål. Därigenom bidrar resultatet till åtgärder kopplade till miljömålet Frisk luft samt
God bebyggd miljö i Åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län 2014-2020.
Bakgrund och strategi

Utomhusluftövervakning i länet är inte helt täckande i dagsläget. De flesta av länets
kommuner ingår i Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet har
tagit fram beräknade luftföroreningskartor för kommuner som ingår i förbundet som kan ligga
till grund (indata) för framtagandet av GIS-kartor inom delprogrammet. Samtliga kommuner
är ansvariga att övervaka utomhusluftens kvalitet enligt EU:s direktiv om luftkvalitet och
renare luft i EU direktivet 2008/50/EG och Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477) samt
miljömålets preciseringar för luftföroreningar.
Under programperioden planeras insamling och utvärdering av tillgänglig data kopplat till
trafikpåverkan: luftföroreningsmätningar och modelleringar, bullermätningar och beräkningar
samt trafikflödesmätningar. Efter insamlingen av indata, ska GIS-analys genomföras där
trafikpåverkade områden i länet ska kartläggas och synliggöras.
Bullerkartunderlaget ska samlas från olika aktörer i länet och användas i delprogrammet.
Gävle kommun genomförde under åren 2012-2013 en bullerkartläggning i kommunen
(rapport Bullerkartläggning, Gävle kommun). Delprogrammet ska använda kunskapsportalen
Ljudlandskap för bättre hälsa (www.ljudlandskap.acoustics.nu/ljudbok.php) som publiceras
och underhålls av en multidisciplinär projektgrupp med samma namn. Hemsidan togs
ursprungligen fram inom projektet Ljudlandskap för bättre hälsa som finansierades av
MISTRA.
Delprogrammet kopplar till miljömålen Frisk luft samt God bebyggd miljö.
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Objekturval
Trafikpåverkade områden i länet. Olika detaljeringsnivå i olika av länets kommuner. Indata kan
variera beroende på hur mycket som finns tillgängligt av befintliga luftföroreningsmätningar och
modelleringar, bullermätningar och beräkningar samt trafikflödesmätningar.
Kvalitetssäkring
Data till GIS-analys är producerat enligt krav från EU-direktiv eller Naturvårdsverkets vägledningar
både för luftföroreningar och bullermätningar och beräkningar.
Undersökningar och undersökningstyper
Saknas i dagsläget. Luftföroreningar övervakas enligt krav från Luftguiden, handboken om
miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Datahantering/Datalagring
Datavärdskap för GIS-data saknas i dagsläget. Resultatet lagras på Länsstyrelsen.
Utvärdering och rapportering
Inom delprogrammet planeras att samla indata under de första 3 åren och göra GIS-analys under år
2018 samt skriva utvärderingsrapport år 2019. Kommunerna och luftvårdsförbundet är viktiga aktörer
i delprogrammet.
Tidplan och kostnader
Delprogrammet planeras genomföras under 2018 och beräknas kosta 65 000 kr.
Delprogram
2015
2016
2017
2018
2019
2020
X56- Regionala
65 000
analyser av
luftföroreningar och
buller
Samordning och Samfinansiärer/Samarbetspartners
Delprogrammet bygger på ett samarbete mellan länets kommuner och Länsstyrelsen.
Samarbetspartners i delprogrammet är Trafikverket och Stockholms och Uppsala läns
luftvårdsförbund.
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