Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland blir
en pilot för en hållbar energiomställning1. En av åtgärderna i förstudien var att ge
Vattenfall i uppdrag att undersöka hur nyanslutning av elproduktion och ökad
leveranssäkerhet kan möjliggöras med de befintliga kablarna till fastlandet.
Resultatet presenteras hösten 2018. Ambitioner med elproduktion och konsumtion
behöver sedan hanteras tillsammans med andra intressen, såsom påverkan på
landskapsbild, naturvärden, sjö- och luftfart, samt totalförsvarets intressen.
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Uppsala Universitet Campus Gotland driver både forskning2 och undervisning
inom energiomställning med bland annat ett nystartat kandidatprogram;
Energiomställning – hållbarhet och ledarskap. Flera av universitetets
forskningsprojekt kopplar också ihop frågor om energi och kulturhistoriska
värden.
En uppdatering av Gotlands energi- och klimatstrategi påbörjades under 2018.
Arbetsgruppen utgörs av Region Gotland, Uppsala Universitet Campus Gotland
och Länsstyrelsen i Gotlands län. Ett viktigt arbete är dialogen med andra lokala
aktörer. Flera mindre och större möten, dialoger samt informationstillfällen har
skett. På de större arrangemangen Transportdagen och Gotlands Energidialog
2018 var 55 respektive 99 anmälda. Andelen kvinnor var en fjärdedel respektive
40 procent av totala deltagarantalet. Samverkan sker även med
Energimyndighetens Gotlandsuppdrag, och även det pågående arbetet med att ta
fram en plan för infrastruktur för elfordon och förnyelsebara drivmedel, som drivs
av Länsstyrelsen tillsammans med Region Gotland.
Inom ovanstående åtgärder sprids också information om de nationella energi- och
klimatmålen, där det nya klimatramverket bidragit med tydliga etappmål, vilket är
viktigt för Länsstyrelsens strategiska arbete. Information sprids även om det
nationella klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet. Exempelvis samarrangerades en
lunchinformation med företagsnätverket Tillväxt Gotland. En tredjedel av 30
deltagarna var kvinnor. Totalt har åtgärder på Gotland hittills fått ca 39 miljoner
kronor i stöd, vilka beräknas minska koldioxidutsläppen med drygt 15 500 ton per
år.
Integrering av energi- och klimatfrågor sker i Länsstyrelsens olika sakområden,
till exempel att i beslut ställa villkor om att det traditionella och lokalt framställda
kalkbruket ska användas vid restaureringar av putsade fasader på
kulturbyggnader, vilket enligt forskning ger upphov till lägre växthusgasutsläpp3.

En uppdaterad handlingsplan för miljö och klimat i tillväxtarbetet har fastställts av
Region Gotland. Regionen deltar även i Tillväxtverkets kontaktgrupp i uppdraget
att tillsammans med Energimyndigheten stödja regionerna i arbete med
handlingsplanerna. Regionen arbetar med en uppföljning av sin energiplan, Energi
2020 och har beställt en koldioxidbudget4 inom arbetet med Gotlands energi- och
klimatstrategi. Under hösten 2018 genomförs en bred resvaneundersökning på
Gotland, främst som underlag till kommande upphandlingar av samhällsbetalda
resor och kollektivtrafik, men även för infrastrukturplanering.
Projektet Fossilfri framfart5 har startats upp av företagsnätverket Produkt Gotland
tillsammans med regionens energi- och klimatrådgivare. Det riktar sig mot
småföretag med syfte att öka kunskapen om lokala alternativa drivmedel och
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fossilbränslefria fordon. Regionen arbetar även med medel från Coach för energi
och klimat6 med riktad rådgivning till små och medelstora företag.
Energikartläggning av hamnarna är klara och åtgärder genomförs. En
biogasanläggning inom Region Gotland är en av de åtgärder som har fått stöd från
Klimatklivet. Digitalisering är ett viktigt verktyg som i olika tillämpningar bidrar
till att minska transporterna med bibehållen service.

Ö-läget gör att flera av de branschvisa fossilfria färdplanerna kan komma att få
framträdande roller på Gotland7. Hinderröjning på flera nivåer som lyfts inom
dessa färdplaner är av extra stor vikt ur ett regionalt perspektiv. Cementa och
Vattenfall driver idag en förstudie om elektrifiering av cementindustrin8, vilken
planeras att vara klar under hösten 2018. Resultatet kan vara av stor betydelse för
hela Gotlands energisystem.
Swedavia Visby Airport har under 2018 nått målet att vara en helt fossilfri
flygplats. Flygbolag till ön erbjuder idag resenärer att köpa till biobränsle för
flygresor. Destination Gotlands moderbolag Rederi AB Gotland har beställt två
färjor, varav det första fartyget ingår i avtalet med Trafikverket. Färjorna kan
drivas med LNG (flytande naturgas) vilket ger en minskning av CO2 emissioner9.
Gotland Gpe Circuit AB har gått vidare i Trafikverkets förkommersiella
upphandling av nya elektrifierade vägar och utvärderar möjligheten till den första
induktiva elvägen10. Gotland är även en av de fyra demonstrationsanläggningar
med lokala marknadsplatser för effektivare användning av elnätet inom EUprojektet CoordiNet11.
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, driver två projekt: Energiomställning - grönt
näringsliv på Gotland12 samt Fossilfritt kött13. Länets lantbrukare kan även med
hjälp av Landsbygdsprogrammet och projektet Greppa näringen öka kunskapen
om energi och klimat, och minska lustgas- och metanavgång.
Länsstyrelsen driver för närvarande fyra energi- och klimatrelaterade projekt på
ön riktade mot små och medelstora företag14; Nätverk för energieffektivisering,
Incitament för energieffektivisering, Fysisk planering för ett robust och
förnyelsebart energisystem, samt projektet Hållbara transporter. Flera energioch klimatprojekt drivs med stöd från Leader Gute15, exempelvis projekt som
inkluderar lokala energinätverk, biokol, småskalig biogas, ekobilpool,
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9 I teorin kan upp till 5% biogas i gasform blandas in och använda den kyla som finns i LNG tankarna
ombord för att förvätska den inblandade biogasen. För att en inblandning av biogas skall vara möjlig krävs
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14 https://www.lansstyrelsen.se/gotland/foretag/miljo/energi-och-klimat/energieffektivisering.html
15 http://leadergute.se/prioriteradeprojekt/index.html

informationsprojekt om bioenergi, linsodling samt kretslopp för energi och
matproduktion. Leader Gute är själva leadpartner för ett transnationellt projekt för
kunskapsutbyte inom resurseffektivisering och energiframställning.
Det privata initiativet Energiexpo genomfördes för sjunde året i rad i samverkan
mellan näringsliv och gotländska myndigheter.

Sedan 1990 har de totala växthusgasutsläppen på Gotland varit relativt konstanta,
statistiken för 2016 visade på en minskning med en procent16. Minskningen är
lägre än det nationella genomsnittet, beroende på en stor andel tung industri.
Utsläpp från industrisektorn (energi och processer) 2016 stod för 78 procent av de
totala växthusgasutsläppen, fem procent lägre än föregående år. Övriga sektorer
har tillsammans minskat utsläppen av växthusgaser med 20 procent sedan 1990.
Egen uppvärmning av bostäder och lokaler är den sektor som har minskat
utsläppen mest med 76 procent sedan 1990, genom effektivisering och utfasning
av energi från fossila källor. Utsläppen från jordbrukssektorn är förhållandevis
oförändrade.
Takten i åtgärdsarbetet behöver öka för att bidra till att nå de nationella målen. En
regionalisering av de nationella klimatmålen17 visar att Gotland kan komma att få
svårt att bidra med utsläppsminskningar motsvarande storleksordningen av de
nationella målen, vilket gör att andra län skulle behöva dra ett större lass för att
Sverige ska nå målen. Insatser för att minska utsläppen från industrin på ön är en
nödvändighet för Gotlands bidrag.
Utsläppen från transportsektorn har minskat med 24 procent sedan 201018. Länet
är glest befolkat och det har därför varit svårt att kunna erbjuda ett
tillfredsställande kollektivtrafiknät. Regelbundet resande i kollektivtrafiken görs i
mindre omfattning på Gotland än i riket i övrigt19. Kraftfulla satsningar behövs
inom området. Förhållandevis korta avstånd på ön och lokal produktion av biogas
och el, gör att potentialen för omställning av fordon och arbetsmaskiner är stor.
Det finns ett intresse från lokala aktörer att arbeta med konvertering av den
befintliga fordonsflottan för att snabba på omställningen. Utöver detta utgör
transporter av personer och varor till och från ön en stor utmaning på grund av
läget.
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Regionalisering av klimat och energimål, Sweco 2018.
18 Etappmålet för transporter jämförs med 2010. Jämförelsen med 1990 visar även den på en minskning med
24 procent.
19 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2019–2030, remissversion 2018-05-21, Region Gotland
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Länsstyrelsen i Gotlands län förvaltar klimatinvesteringsstödet Klimatklivet, på
uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet med stödet är att underlätta
klimatomställningen. Länsstyrelsen sprider information om Klimatklivet till
näringslivet, myndigheter och privata personer. Inom klimatklivet har 59
laddningsstationer, fem projekt gällande utfasning av oljepannor och fyra projekt
om biogasproduktion och biogasuppgradering fått stöd. Dessa åtgärder bedöms
bidra till avtagande utsläpp av partiklar och kväveoxider i länet.
Projektet Hållbara transporter som drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län bedöms
bidra till en minskande trend i av kväveoxidutsläpp på Gotland. Projektet syftar
till att stödja näringslivet samt den offentliga sektorn med sitt arbete för hållbara
transporter. Deltagare i projektet får stöd för att övergå från fossila drivmedel till
eldrift och förnybara drivmedel, att minska sina körsträckor med bil genom en
bättre logistikplanering, samt att minska sin bränsleförbrukning genom ett
effektivare körsätt.
Ett annat projekt inom transport, Fossilfri framfart, information, handlar om att
bidra till en ökad användning av el och biogas som transportbränsle. I projektet
finns bland annat en målsättning om att, efter projektets slut, ha ökat andelen
småföretag som leasar eller köper en fossilfri tjänstebil.
Näringslivet på Gotland spelar en viktig roll i miljömålsuppfyllelsen.
Länsstyrelsen driver två projekt som främjar energieffektivisering på Gotland.
Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering i
samarbete med Energimyndigheten. Landsbygdsprogrammet , bidrar också och
riktar sig mot insatser på landsbygden.
Dessa insatser är steg i rätt riktning för att uppnå flera av miljökvalitetsmålen,
inklusive Bara naturlig försurning.
Med anledning av perioder med höga halter av små partiklar (PM10) i Visbys luft,
är Region Gotland på väg att besluta om ett åtgärdsprogram, i syfte att sänka
partikelhalterna.
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Länsstyrelsen bedömer att målet är nära att nås till 2020, och att utvecklingen för
målet är positiv. Länsstyrelsen har goda förhoppningar och Region Gotlands
åtgärdsprogram för PM10 kommer att ge resultat.
Kväveoxidutsläppen från personbilar, tunga lastbilar och bussar minskat, medan
utsläppen från lätta lastbilar har ökat under perioden fast den har varit relativt
konstant mellan 2010–2016. Enligt Trafikanalys är antalet lätta lastbilar cirka sex
gånger fler än tunga lastbilar nationellt och ökar stadigt . Det ökande antalet lätta
lastbilar leder till ökade utsläpp av kväveoxider i landet.

Utsläpp av partiklar har minskat på Gotland med cirka 67 procent mellan år 1990
och 2016, vilket exkluderar utsläpp från utrikes transporter (sjöfart och flyg). Den
största minskningen har skett inom industri (energi och processer) med 85
procent. Inom transportsektorn har PM2,5 minskat med cirka 53 procent under
perioden. Utsläppen från el och fjärrvärme samt från egen uppvärmning av
bostäder och lokaler visar fluktueringar under perioden fast de ligger på relativt
samma nivåer mellan år 1990 och 2016. Partiklar uppstår vid all typ förbränning
men bildas också vid slitage av vägbanan, främst vid användning av dubbdäck.
De ger upphov till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och luftvägssjukdomar.
Enligt svenska studier bedöms partiklar orsaka mellan 3000 och 5000 förtida
dödsfall per år i Sverige.

Utsläppen av flyktiga organiska ämnen, har minskat med cirka 36 procent mellan
1990 och 2016, vilket exkluderar utsläpp från utrikes transporter (sjöfart och
flyg). Jordbruk är den största källan till Flyktiga organiska ämnen, VOC, på
Gotland som utgör 60 procent av utsläppen, där kogödselsbaserat utsläpp är
dominerande. De största minskningarna har skett inom transporter med 90
procent.
VOC är ett samlingsnamn för ett stort antal gasformiga ämnen, som kan vara
skadliga för människors hälsa och miljön. VOC bidrar, under sommarhalvåret, till
bildning av marknära ozon. De bildas vid ofullständig förbränning och avges
också vid avdunstning från lösningsmedel och bensin.
Ett nytt åtagande för Sverige i Göteborgsprotokollet som bestämdes år 2012 och
hör till FN:s konvention om långväga transporterade luftföroreningar, innebär att
utsläppen av flyktiga organiska ämnen från Sverige ska minska med 25 procent
mellan åren 2005 och 2020.

För kväveoxider på Gotland har utsläppen i länet minskat med ungefär 57 procent
mellan år 1990 och 2016, utsläpp från utrikes transporter (sjöfart och flyg)

24

https://www.trafa.se/globalassets/rapporter/2010-2015/2015/rapport-2015_12-lastbilarsklimateffektivitet-och-utslapp.pdf
25 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/Internationelltmiljoarbete/miljokonventioner/Luftvard/

exkluderat. De största minskningarna har skett inom industri (energi och
processer) med 66 procent och transporter med 62 procent.
Surt nedfall påverkar Gotlands höga natur- och kulturmiljövärden, bland annat
kalkhällmarker, byggnader, kyrkor, medeltida stentäkter och ornament. Åtgärder
för att minska nedfall är således viktigt ur flera aspekter.

Länsstyrelsen i Gotlands län förvaltar klimatinvesteringsstöd, Klimatklivet, på
uppdrag av Naturvårdsverket. Syftet är att underlätta klimatomställningen.
Länsstyrelsen sprider information om Klimatklivet till näringslivet, myndigheter
och privata personer. Inom klimatklivet har 59 laddningsstationer, fem projekt
gällande utfasning av oljepannor och fyra projekt om biogasproduktion och
biogasuppgradering fått stöd. Dessa åtgärder bedöms bidra till avtagande utsläpp
av partiklar och kväveoxider i länet.
Projektet Hållbara transporter som drivs av Länsstyrelsen i Gotlands län bedöms
bidra till en minskande trend i av kväveoxidutsläpp på Gotland. Projektet syftar
till att stödja näringslivet samt den offentliga sektorn med sitt arbete för hållbara
transporter. Deltagare i projektet får stöd för att övergå från fossila drivmedel till
eldrift och förnybara drivmedel, att minska sina körsträckor med bil genom en
bättre logistikplanering, samt att minska sin bränsleförbrukning genom ett
effektivare körsätt.
Ett annat projekt inom transport, Fossilfri framfart, information, handlar om att
bidra till en ökad användning av el och biogas som transportbränslen. I projektet
finns bland annat en målsättning om att, efter projektets slut, ha ökat andelen
småföretag som leasar eller köper en fossilfri tjänstebil.
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Näringslivet på Gotland spelar en viktig roll i miljömålsuppfyllelsen.
Länsstyrelsen driver två projekt som främjar energieffektivisering på Gotland.
Nätverk för energieffektivisering och Incitament för energieffektivisering i
samarbete med Energimyndigheten. Landsbygdsprogrammet , bidrar också och
riktar sig mot insatser på landsbygden.
Dessa insatser är steg i rätt riktning för att uppnå flera av miljökvalitetsmålen,
inklusive Bara naturlig försurning.

Med tanke på nedåtgående trender för utsläpp av svaveldioxider och kväveoxider,
och med hänsyn till naturliga egenskaper på Gotland, bedöms det att det är
möjligt att de försurande effekterna kan vara nära att underskrida gränsen för vad
mark och vatten tål år 2020.
Gotland belastades länge av höga svavelutsläpp, men dessa har de senaste 20 åren
minskat kraftigt. Detta i stort beror på att halterna av svavel har minskat i bränsle i
de senaste decennierna. Ett bra styrmedel har varit det nya svaveldirektivet, vilket
innebär att från och med 1 januari 2015 gäller nya krav på svavelhalt i marina
bränslen, med maximal svavelhalt på 0,1 procent svavel per kg bränsle inom
SECA-området . Direktivet har redan börjat ge effekt.
Gotlands kalkrika berggrund medför att länet är mindre påverkat av surt nedfall
jämfört med andra län. Surt nedfall påverkar Gotlands höga natur- och
kulturmiljövärden, bland annat kalkhällmarker, byggnader, kyrkor, medeltida
stentäkter och ornament.

För kväveoxider på Gotland har utsläppen i länet minskat med ungefär 57 procent
mellan år 1990 och 2016, utsläpp från utrikes transporter (sjöfart och flyg)
exkluderade. De största minskningarna har skett inom industri (energi och
processer) med 66 procent och transporter med 62 procent. Kväveoxidutsläppen
från personbilar, tunga lastbilar och bussar minskat, medan utsläppen från lätta
lastbilar har ökat under perioden, men den har varit relativt konstant mellan 2010–
2016. Enligt Trafikanalys är antalet lätta lastbilar cirka sex gånger fler än tunga
lastbilar nationellt och andelen ökar stadigt , vilket leder till ökade utsläpp av
kväveoxider i landet.

Kollektivtrafik, cykel och gång stod för i genomsnitt 11 procent av resandet under
perioden 2011–2016. Det är lågt i jämförelse med riksgenomsnittet på 20 procent,
men relativt i nivå med andra län med jämförbart befolkningsunderlag.
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Bilresandet stod i genomsnitt för 82 procent under perioden 2011–2016. Andelen
persontransportresor till fots och med cykel utgör därmed bara en liten andel.

Region Gotland har deltagit i ett tillsynsprojekt av golfbanor. Tillsynsprojekt har
tagits fram av Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen och genomförts av
flera kommuner i Sverige. Vid samtliga golfbanor på Gotland har tillsyn
genomförts under 2018 med kemikalier i fokus. Regionen har under år 2018 även
genomfört en riktad tillsyn av lantbruk inom vattenskyddsområde. Även ordinarie
tillsyn på lantbruksverksamheter har genomförts enligt plan. Flera moment som
inspekteras har koppling till giftfri miljö, exempelvis hantering av
växtskyddsmedel. Inom Visby vattenskyddsområde har Region Gotland under
året genomfört tillsyn med särskild fokus på hantering av petroleumprodukter.
Projektet omfattade både verksamheter med återkommande tillsynsintervall och
andra som normalt inte besöks. Kemikaliehantering kontrolleras även
kontinuerligt inom ramen för ordinarie miljö- och hälsotillsyn av olika
verksamheter spridda över ön. Effekten av Region Gotlands tillsyn av olika
verksamheter är, förutom att felaktig hantering rättas till, även en ökad kunskap
hos verksamhetsutövarna.
Provtagning av ytvatten i tre gotländska vattendrag (Gothemån, Närkån och
Snoderån) för analys av bekämpningsmedel har genomförts av Region Gotland i
samarbete med Länsstyrelsen som bekostar analyserna. Resultaten visar även i år
på spår av bekämpningsmedel som AMPA och glyfosat.
Region Gotland har som tillsynsmyndighet drivit fram undersökningar av ett antal
förorenade områden. De har under året slutfört undersökningarna av ett förorenat

bostadsområde i Visby. Under år 2018 har fokus lagts på äldre deponier. Krav har
ställts på undersökningar av ett tjugotal nedlagda, kommunala deponier.
Undersökningarna innefattar i de flesta fall analyser av metaller, alifater,
aromater, PCB och vissa bekämpningsmedel. Vid flertalet deponier har PFAS
ingått i provtagningsprogrammet. Utöver provtagningar har även en kraftsamling
gjorts för att få fram reviderade sluttäckningsplaner för två angelägna, större
kommunala deponier. Undersökningar och några mindre saneringar har också
utförts i samband med markexploateringar. Region Gotland har åtagit sig att driva
vidare undersökningen av ett förorenat före detta gasverksområde i centrala
Visby, en plats som i förlängningen och efter eventuell sanering kan vara aktuell
för bostadsbyggande.
Inom Region Gotland har man arbetat med uppströmsarbete inom det kommunala
Va-nätet och fått en Revaq-certifiering av avloppsslammet. Barn- och
utbildningsförvaltningen på Gotland har en handlingsplan för en Giftfri förskola. I
arbetet för en giftfri miljö har Region Gotland satsat på att ersätta tallrikar som
innehåller bisfenol A med bisfenolfria. Alla konsumenter har rätt till information
om vad en vara innehåller. Någon särskild satsning för att informera om det har
inte genomförts av Region Gotland.

Länets upphandlingsnätverk har haft en träff under året för utbyte av erfarenheter
och tips. I nätverket ingår både statliga myndigheter och upphandlare från Region
Gotland. Under april besökte Upphandlingsmyndigheten och
Kemikalieinspektionen Gotland i den turné till alla län som samordnats av RUS
(länsstyrelsernas gemensamma arbete i miljömålssystemet). En effekt av den
utbildning som gavs deltagarna från Region Gotland, statliga myndigheter och
näringsliv är motivation till och ökad kunskap om hur man gör för att ställa krav
som minskar miljö- och hälsopåverkan från kemikalier vid upphandling.
Under april samordnade Länsstyrelsen en hållbarhetsdag i Visby tillsammans med
Region Gotland och ideella organisationer. I samband med det informerade
Länsstyrelsen bland annat om upplysningstjänsten Hallå konsument och den
digitala märkningsguiden som underlättar att hitta information om olika typer av
miljömärkning.
Länsstyrelsen har utbildat lantbrukare i hur bekämpningsmedel får användas för
att minska andelen bekämpningsmedelsrester i grund- och ytvatten. Under år 2018
har 79 behörighetscertifikat utfärdats. Varje år brukar ca 75 procent av de som
redan har certifikat förnya dem. 12 av dessa 79 var såna som fick certifikat efter
genomgången grundkurs, vilket liknar tidigare års siffror.
På statlig nivå har arbetet med att undersöka flera av länets prioriterade
förorenade områden fortsatt. Där kan nämnas den omfattande utredningen av
PFAS kring Visby flygplats där även vissa åtgärder för att minska spridning och
exponering har påbörjats. Naturvårdsverket har också inlett en separat
forskningsstudie avseende exponering för PFAS-ämnen hos boende i närområdet,
och i samband med det haft informationsinsatser för berörda, vilket även ledde till
medial uppmärksamhet för PFAS-problematiken. Länsstyrelsen har för

kommunala inspektörer under året genomfört en utbildningsinsats avseende
ansvarsfrågor för förorenade områden.
Länsstyrelsen i Gotlands län analyserar olika ämnen i miljön. Analys av
grundvatten från kommunala vattentäkter visar på låga halter av läkemedel i flera
av täkterna och även låga halter av bekämpningsmedel. En sammanställning av
halterna av växtskyddsmedel i vattendrag under de senaste sex åren har tagits
fram. Den visar att halterna är låga och lägre än på fastlandet. Resultat från
provtagning av miljögifter i kustvatten, sediment och ytvatten visar att miljögifter
finns spritt vid vissa kustavsnitt. Mer om vad som analyserats i vatten finns att
läsa i VISS, Vatteninformationssystem Sverige .

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020. På Gotland
pågår fortlöpande arbete med tillsyn och information från myndigheterna för att
minska risker med kemikalier. Initiativ från näringsliv och privata aktörer blir
vanligare. Arbetet ger resultat, på mycket lång sikt. Undersökningar av olika
kemikalier genomförs på Gotland, men det saknas kunskap om kemiska ämnen i
miljön, och att vissa ökar och andra minskar gör att utvecklingen i miljön bedöms
som oklar.
Vi lever idag i ett kemikaliesamhälle där användningen av kemikalier är starkt
kopplad till vår livsstil. De finns i mat, leksaker, kläder, elektronik, kosmetika och
de byggprodukter våra hus är tillverkade av. Många kemikalier kan långsamt
läcka från varorna under deras livstid, till exempel från kläder och elektronik. De
skadliga kemikalierna hamnar ofta i avloppet och kan förorena sjöar och
vattendrag. Undersökningar visar att många kemikalier återfinns i avloppsvatten
från Visby avloppsreningsverk, och i mätbara halter i Gothemsån. Olika
miljögifter återfinns också i grundvattnet om än i mycket låga halter. Trots att
läckaget från en enskild vara kan verka försumbar, gör de stora volymerna av
varor att det totala läckaget kan vara betydande och orsaka skador i miljön.
Människor kan sedan utsättas för kemikalier genom att de återfinns i livsmedel
eller vatten. Barn och kvinnor i fertil ålder är särskilt känsliga för miljögifter.
För många ämnen som förekommer på marknaden saknas i nuläget grundläggande
kunskap om deras miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Informationen om
ämnens förekomst i varor är också bristfällig. Därmed försvåras kemikaliekontroll
och förebyggande åtgärder. För vissa ämnen minskar halterna i miljön och i
människor. För andra ämnen ökar halterna, men för det stora flertalet saknas i
nuläget kunskap om hur de förändras. Samtidigt dyker nya ämnen upp
kontinuerligt. För att minska miljö- och hälsoproblem från konsumtionssamhället
krävs att åtgärder vidtas regionalt, nationell och internationellt. Det finns behov av
ökad tillsyn. Inköpare och konsumenter behöver bli mer medvetna om kemiska
risker för att kunna göra övervägda miljöval. Ett ökat intresse för återbruk märks
bland annat genom ett större antal annonser för loppisar och klädbytardagar.
Drivkraften är många gånger ekonomin och effekten blir en minskad belastning
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av kemikalier till miljön både på Gotland och i de länder där kläder och varor
tillverkas.
För förorenade områden är det statliga anslaget för efterbehandling avgörande för
att åtgärder sker. Åtgärder på objekt där ansvarig saknas är helt beroende av det
särskilda anslag som Naturvårdsverket förvaltar och som länsstyrelser kan söka
bidrag från. Genom Länsstyrelsens egen operativa tillsyn, aktiv tillsynsvägledning
mot Region Gotland och ökat samarbete i nätverk med andra länsstyrelser,
förväntas andelen förorenade områden som åtgärdas av ansvarig öka.

Utsläpp av ozonnedbrytande gaser bidrar till att ozonskiktet tunnas ut, vilket i sin
tur ger ökad risk för hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdomen starr.
Exempel på ämnen som bryter ned ozonskiktet är klorerade ämnen, som finns i
bland annat kylskåp, anläggningar för luftkonditionering och skumplast.
Definitionen av detta miljökvalitetsmål är att ozonskiktet ska utvecklas så att det
långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning. Arbetet för miljömålet genomförs
inom ramen för två olika preciseringar:
Att uppnå vändpunkt för uttunningen av ozonskiktet och att början på återväxten
observeras, och att halterna av klor, brom och andra ozonnedbrytande ämnen i de
övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet påverkas negativt.
På Gotland utförs kontroll och tillsyn av många verksamheter som hanterar
material med ozonnedbrytande ämnen.

Tack vare Montrealprotokollet har arbetet med att fasa ut ozonnedbrytande ämnen
varit lyckat. Stora delar av utfasningen kan tillskrivas reglering av användandet av
ozonnedbrytande gaser genom lagstiftning och bör rimligen vara likvärdig över

hela landet. Återstoden av utsläppen består till stora delar av bristande hantering
av bygg- och rivningsavfall innehållande CFC, främst isolering. Dessa utsläpp
varierar sannolikt regionalt beroende på hur detta avfall hanteras.
De kommunala återvinningscentralerna på Gotland erbjuder möjlighet för
privatpersoner att lämna bygg- och rivningsavfall. Här saknas system för separat
hantering av bygg- och rivningsavfall innehållande ozonnedbrytande gaser, men
mängden av denna avfallskategori som lämnas av privatpersoner är liten. Tidigare
deponering på Gotland har i princip upphört då öns enda deponi saknar utrymme
för denna typ av avfall. I samband med ombyggnation av kommunala
återvinningscentraler ses möjligheten över att ordna separat hantering. För företag
finns möjligheten att lämna bygg- och rivningsavfall hos ett antal privata aktörer
med tillstånd att ta emot och mellanlagra avfall. Även här är mängden CFC-haltigt
bygg- och rivningsavfall begränsat, men på flertalet anläggningar sorteras detta
avfall ut och hanteras separat från övrigt bygg- och rivningsavfall för vidare
transport till lämplig mottagare.

Flera av de ämnen som bryter ned ozonskiktet regleras framgångsrikt inom det
internationella Montrealprotokollet. Mätningar och modellering antyder att
vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts på global nivå och att början
på återväxten kan observeras.
Inga mätningar av ozonskiktets tjocklek görs på Gotland. Antalet hudcancerfall
per år följs upp regionalt inom ramen för miljömålet Säker strålmiljö. Det
statistiska underlaget är litet men trenden visar en ökning av antalet hudcancerfall
i modern tid. Ökningen kan sannolikt härledas till ändrade solvanor snarare än
uttunnat ozonskikt.

Avvecklingen av köldmedier som innehåller ozonnedbrytande ämnen bedöms
följa samma utveckling som i resten av landet. Transporter av köldmedier,
skrotning av kylaggregat, samt omhändertagande och återvinning av köldmedier
sköts till stor del av ackrediterade kylentreprenörer, vilket säkerställer att
hanteringen ger minimal påverkan på ozonskiktet.
Handel med och gränsöverskridande transporter av uttjänta kylmöbler utgör också
en risk för att ozonnedbrytande gaser släpps till atmosfären. Utifrån mängden
uttjänta kylmöbler som lämnas vid återvinningscentraler i länet bedöms den
illegala handeln och gränsöverskridande transporten av kylmöbler från Gotland
vara liten eller så gott som obefintlig. Inga särskilda tillsynsinsatser kring detta
genomfördes under 2017.
Den stora utmaningen är att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen från
bygg- och rivningsavfall. Genom att inrätta system för att hantera detta avfall
separat från annat byggavfall på fler platser, skulle utsläppen av ozonnedbrytande
ämnen minska ytterligare på Gotland.

En förutsättning för att bygg- och rivningsavfall som innehåller ozonnedbrytande
ämnen omhändertas på rätt sätt är att kunskap om förekomst och hantering är
tillräcklig i alla led, från privatperson eller byggentreprenör där avfallet
uppkommer till mottagare, samt hos berörda tillsynsmyndigheter. Idag bedöms
kunskapen kring förekomst av byggmaterial innehållande ozonnedbrytande
ämnen på Gotland vara begränsad. System för mottagning och separat hantering
av CFC-haltigt byggavfall finns på flera anläggningar och kan komma att tas i
drift på ytterligare platser. För att det avsedda avfallet ska lämnas dit krävs
sannolikt omfattande informationsarbete mot aktörer som kan komma att hantera
detta avfall. Det kan finnas ett behov av mer riktade tillsynsinsatser gällande
avfallshanteringen vid rivning av byggnader.

Radon beaktas i gällande översiktsplan för Gotland som innehåller krav som ska
tillämpas vid bygglovgivning33. Även elektromagnetisk strålning beaktas i
översiktsplanen, som också innehåller krav som ska tillämpas vid nylokalisering av
bostäder, skolor och förskolor.

Gotland har sommartid många soltimmar och ett stort antal turister och sommarboende.
Den viktigaste åtgärden för att motverka hälsorisker orsakade av ultraviolett strålning är
att informera om sambandet mellan solvanor och hudcancer. Sedan flera år driver
Länsstyrelsen därför sommartid informationskampanjen Sola säkert tillsammans med
Region Gotland och Svenska Livräddningssällskapet Gotland. Information via skyltar och
broschyrer lämnas vid populära badstränder och badanläggningar och bland annat vid
turistbyrån i Visby.
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Bakgrundsstrålningen är i huvudsak låg på Gotland och stråldoserna till människor,
växter och djur i huvudsak små. Kunskap om individers exponering för skadlig strålning i
arbetslivet är inte tillgänglig för regionala analyser.

Länsstyrelsen har tidigare kartlagt verksamheter som kan orsaka utsläpp av radioaktiva
ämnen på Gotland. Riskerna för utsläpp bedöms som liten. Kärntekniska anläggningar
utanför länet och landets gränser innebär vissa risker. En viktig uppgift för nationella,
regionala och lokala myndigheter är att ha god beredskap att hantera radioaktivt nedfall
efter utsläpp vid kärnkraftsolyckor. Särskilt viktiga regionala frågeställningar belyses
genom myndigheternas krisledningsarbete och regionala risk- och sårbarhetsanalyser. På
så sätt kan kunskapsläget, myndighetssamverkan och beredskapen förbättras.

Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön bedöms
som låg, men det regionala kunskapsläget är ofullständigt.
Användningen av elektronisk apparatur, datorer och mobiltelefoner och liknande
tycks generellt fortsätta att öka i samhället, men det finns ingen specifik kunskap
om användningen av sådan apparatur i länet.
Eftersom det regionala kunskapsunderlaget är begränsat när det gäller människors
exponering för elektromagnetisk strålning, är tänkbara framtida åtgärder därför att
bättre kartlägga elektromagnetiska fält, att finna metoder för regional uppföljning
och att generellt öka kunskapen om frågan.

Antalet nya fall av hudcancer minskar inte och vi fjärmar oss från målet att antalet
nya fall av hudcancer inte ska vara fler än de var år 2000. När det gäller
cancerformen malignt melanom tycks antalet nya fall ha stabiliserats något. När
det gäller skivepitelcancer ser vi däremot en ökande trend.
Förutom att sprida kunskap om samband mellan solning och hudcancer behöver
hälsoriskerna beaktas i samhällsplaneringen, speciellt när det gäller utemiljöer där
barn vistas. Den pågående klimatförändringen innebär bland annat längre och
soligare sommarperioder, som kan innebära att behovet av skuggiga miljöer ökar
för att minska hälsorisken.

Åkermarkens läckage är ofta större än från övrig mark. Gotland har i förhållande
till många andra län en stor åkerareal. Hur stor utlakningen av växtnäringsämnen
blir ett enskilt år beror mycket på hur vädret varit. Under det gånga året har det
varit väldigt ogynnsamt klimat. Hösten var extremt blöt, vilket inte bara ökade
utlakningen34, utan även medförde att inte alla grödor kunde skördas. Sommaren
däremot var extremt torr, varför det blivit mycket mindre skördar, vilket i sin tur
lämnat mycket växtnäring kvar i marken35.
Det har under de senaste åren satsats mycket på vatten och vattenkvalitet. Ett antal
samverkansprojekt har inletts och genomförts, som Vatten i odlingslandskapet36
och Vatten på Gotland37, dessutom sker arbete inom regeringsuppdraget
Östersjöinitiativet. Under hösten 2017 inleddes arbetet med Blått centrum
Gotland, vilket är ett samverkansprojekt mellan Uppsala universitet,
Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland38.
Greppa Näringen pågår och har sedan starten 2003 genomfört 1500 enskilda
rådgivningar. Rådgivningstakten har återigen ökat efter ett par år med minskad
aktivitet. Under 2018 har hittills cirka 70 rådgivningar genomförts39.
Under perioden för Landsbygdsprogrammet 2007–2013 finansierade programmet
cirka 270 hektar våtmarker40. Under 2014 till 2017 anlades cirka 250 hektar
våtmark och kombinationsdammar. Anläggandet har dock avstannat nu då medlen
från Landsbygdsprogrammet är slut41.
Den absoluta majoriteten av vattendragen och det gotländska kustvattnet har
övergödningsproblem42. Även det gotländska grundvattnet är påverkat. Av 200
undersökta brunnar år 2015 klassades 3,5 procent som hälsofarliga på grund av
framförallt nitrat, men även nitrit och ammonium43.
Region Gotlands Klart Vatten har sedan år 2010 fattat beslut om
förbättringsåtgärder för drygt hälften av de avlopp i länet som vid starten behövde
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förbättras44,45. Även en del av de kommunala reningsverken lider av brister som
måste åtgärdas. Region Gotland följer den Va-plan (vatten- och avloppsplan) som
finns för 2014–2022. Dock finns det behov av ytterligare underhåll och
finansieringen är till viss del osäker46.
Nya förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar har beslutats och gäller för 2016–2021.
Många av åtgärderna ska ske inom ramen för den befintliga budgeten för
vattenåtgärder i Landsbygdsprogrammet. Därför påverkas arbetet för minskad
övergödning av vilka åtgärder som får medel, samt hur mycket medel som delas
ut i Landsbygdsprogrammet47.

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020. Utvecklingen i
miljön är positiv.
Totalt står jordbruket för den största delen av näringstillförseln, men även
avloppsreningsverk och enskilda avlopp bidrar med kväve och fosfor.
Övergödningen är starkt sammankopplad med den fysiska påverkan på våra
vatten. På Gotland är många av vattendragen kraftigt modifierade genom
utdikningen av myrarna. Detta innebär en snabb väg för vattnet ut i havet.
Anläggande och skötsel av våtmarker är ett viktigt åtgärdsarbete för att skapa
större vattenmagasin i landskapet. Dock är Gotland väldigt platt, vilket försvårar
arbetet med att hitta lämpliga platser för våtmarker. Vattensystemen reagerar
långsamt och trots många åtgärder och minskat näringsläckage från marken, tar
det lång tid innan man ser effekt i kustvattnet.
Vattenförvaltningens senaste statusklassning för näringsämnen i Gotlands län
visar att hög eller god status bara uppnås i 14 procent av vattendragen och i inget
kustvatten. Dock har alla sjöar (träsk) hög eller god status. Fyra av vattendragen
är oklassade.
Övergödningsproblemet är stort även om utvecklingen är positiv. Det finns
fortfarande stora problem med syrefria bottnar som breder ut sig. Miljöstatusen i
havet är beroende av internationella åtgärder, och problemen är av sådan
omfattning att god miljöstatus bedöms ta lång tid att nå.
Många åtgärder har gjorts. Tillförseln av växtnäringsämnen har minskat och det
har gett förbättringar i kustmiljön48,49. Men trots den positiva trenden bedömer
Länsstyrelsen att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet.
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Åtgärderna är också otillräckliga för att svara mot Sveriges åtagande i Baltic Sea
Action Plan (BSAP) gällande fosfor. Det krävs betydligt fler och mer kraftfulla
åtgärder och styrmedel, både på nationell och på internationell nivå, för att uppnå
målen50.
Det är viktigt att det ges ekonomiska förutsättningar till Landsbygdsprogrammet,
Länsstyrelsen och Region Gotland för att kunna finansiera och genomföra
åtgärder. Samt att Region Gotland även fortsättningsvis tillsätter medel och
personal för de förbättringar som behövs gällande avloppshanteringen, så att de
kan genomföras inom rimlig tid.

Arbetet med att skydda natur- och kulturvärden i sjöar och vattendrag i länet går
för långsamt. För länets sjöar är läget gott, men risk för försämring finns på grund
av motstående intressen mellan kalkstensindustrin och vattenuttag. För
vattendragen är läget sämre, endast ett fåtal uppnår idag god ekologisk status
enligt EU:s vattendirektiv.

För att minska negativ påverkan av dikesunderhåll på naturmiljön, arrangerar
Länsstyrelsen tillsammans med LRF utbildningsdagar för entreprenörer och
medlemmar i dikningsföretag.
Under 2018 har projektet Vattnet i odlingslandskapet gått in i en åtgärdsfas med
flera projekt där LRF och Region Gotland samarbetar med Länsstyrelsen. Syftet
är att hitta lösningar för att förbättra vattenmiljöerna, samtidigt som ett livskraftigt
jordbruk fortsättningsvis kan bedrivas med beaktande av framtida
klimatförändringar. Under 2018 har Greppa näringen, tillsammans med LRF hållit
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en utbildningsdag om underhåll av diken. Detta var starten på ett femårigt projekt
involverande markavvattningsföretag, LRF och Nordvästra Gotlands vattenråd.

Främmande arter som introduceras till sjöar och vattendrag har oftast en negativ
påverkan på både inhemska arter och ekosystemen. För att motverka detta har
länet en strikt policy om utsättning och spridning av främmande arter.
Länsstyrelsen har arbetat aktivt med att utrota signalkräftan, och i dag finns inga
kända förekomster av arten. De senaste åren har guldfisk påträffats på flera platser
och Länsstyrelsen fortsätter arbetet med att eliminera arten från gotländska vatten.
Den svartmunnade smörbulten har etablerat sig runt om Gotlands kust och under
2018 har flera fynd gjorts i vattendrag på ön. Länsstyrelsen fortsätter
övervakningen av viktiga vattendrag för att kunna vidta åtgärder.

I ett samarbete med Sportfiskarna och Gotlands vattenråd har Länsstyrelsen
bidragit till att skapa nya reproduktionsområden för havsöring, gädda och
flodnejonöga, åtgärda vandringshinder, restaurera igenväxande sjöar och
havsvikar samt återskapa kustnära våtmarker.
Länsstyrelsen har tillsammans med Skogsstyrelsen genomfört ett antal
vattendragsvandringar med syfte att höja kunskapen om våra vattenanknutna
natur- och kulturvärden. Länsstyrelsens tvärsektoriella arbete i samband med
nyanläggningar av dammar, omlöp förbi vandringshinder och återskapande av
kustnära våtmarker för framförallt gäddans lek fortsätter, och åtgärdstakten ökar.

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020, även om det
pågår några åtgärdsprojekt med medel via LOVA och Havs- och
vattenmiljöanslaget. Tillräckliga styrmedel och resurser saknas fortfarande för att
vända utvecklingen. De åtgärdsprojekt som är genomförda och pågående bidrar
till ökade möjligheter för fiske, friluftsliv och rekreation, vilket har koppling till
folkhälsa, tillgänglighet och barnperspektiv. Utökat och förbättrat skydd av vårt
dricksvatten bidrar indirekt till ökad rättvisa, eftersom kvinnor i fertil ålder och
barn är särskilt känsliga för miljögifter i vattnet. Utvecklingen i miljön är neutral.

Sjöar och vattendrag har betydelse såväl för biologisk mångfald, fiske och
rekreation som för vattenuttag och energiproduktion. De ytvattentäkter som är i
bruk har som regel ett fullgott skydd, men den senaste vattentäkten på norra
Gotland är ännu inte ett beslutat skyddsområde.

För de utpekade gotländska vattendragsförekomsterna gäller att 95 procent inte
uppnår god ekologisk vattenstatus men av sjöarna uppnår 100 procent god
ekologisk status. De största miljöproblemen i vattendragen är fysiska förändringar
i form av rätning och kanalisering av vattendrag51, samt stora förändringar i
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vattenflöden52. Länets vattendrag kommer inte att uppnå god ekologisk status till
målåret, då processerna för att uppnå förbättring tar lång tid och styrmedel saknas
eller behöver förbättras. Den kemiska statusen däremot är god i vattendragen och i
sjöarna, förutom när det gäller förekomsten av kvicksilver och bromerad
difenyleter (PBDE), som utgör ett nationellt problem.

Eftersom många naturvärden i vattenmiljöer är beroende av naturliga flöden och
vattenstånds-variationer, uppstår intressemotsättningar vid förebyggande av
översvämningar och kontroll av vattenflöden. Under de senaste åren har antalet
underhållsarbeten av diken och kanaler ökat kraftigt. Rensning av diken är i stort
sett alltid negativt för naturmiljön, men samtidigt är exempelvis
markavvattningsföretag skyldiga att hålla vattenvägar öppna. Den övervägande
delen av vattendragen på Gotland omfattas av markavvattningsföretag där
omprövning av äldre vattendomar och ett omfattande restaureringsarbete krävs för
att uppnå god vattenstatus, liksom att det tas en större miljöhänsyn vid rensningar.
Detsamma gäller för att uppnå stabilare hydrologiska förhållanden för att förbättra
dagens situation, där snabba och kraftiga vattenståndsfluktuationer sker inom
några få dygn. Detta tillsammans med tidvis svår torka under sommarhalvåret,
försvårar för det vattenlevande biologiska livet. Att ompröva äldre vattendomar,
återskapa en mängd våtmarker och vattenmagasin är varken realistiskt eller
ekonomiskt genomförbart under de återstående åren fram till 2020.
För att förbättra nuvarande förhållanden krävs att miljöhänsynen vid exempelvis
dikesrensningar förbättras, vilket kräver att ökade resurser avsätts till
förebyggande samråd och tillsyn. Framtida insatser bör inbegripa införandet av
någon typ av ”grönt kort” för entreprenörer som ska utföra underhållsåtgärder för
att på så sätt öka miljöhänsynen.

För att skydda värdefulla natur- och kulturmiljöer i och i anslutning till sjöar och
vattendrag, räcker det inte med traditionella skyddsformer som till exempel
områdesskydd. Jord- och skogsbrukets och andra verksamhetsutövares hänsyn
behöver utvecklas ännu mer än vad som gjorts de senaste åren. Avvägningar
måste också göras för att ta till vara vattendragens kulturhistoriska
upplevelsevärden.
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Grundvattennivåerna har under sommaren och hösten 2018 varit under och
mycket under det normala. På grund av 2017–18 års regniga höst och vinter med
snö hade grundvattennivåerna återhämtat sig och det fanns ett bra utgångsläge
inför sommaren 2018. Sommaren har däremot varit extremt torr med mycket lite
nederbörd. På Gotland finns endast fåtalet sand- och grusavlagringar, den största
delen av dricksvattentäkterna är bergborrade brunnar.
Region Gotland har genomfört åtgärder i det allmänna dricksvattennätet som
bland annat bevattningsförbud, informationskampanjer, förflyttning av vatten med
lastbil och arbete med nya potentiella grundvattentäkter. Arbetet med revidering
av VA-planeringen har inletts, där rapporten är indelad i flertalet underrapporter
som berör bland annat dricksvatten, dagvatten, brandbekämpningsvatten och
utbyggnadsplanering.
Länsstyrelsen har en gång i månaden under sommaren 2018 samlat stora aktörer
inom vattenområdet där representanter från region, näringsliv, Lantbrukarnas
riksförbund (LRF), Försvarsmakten med flera deltagit. Denna samverkan har gett
ökad kunskap, förståelse och en samlad lägesbild.
Länsstyrelsen har fortsatt regional miljöövervakning av grundvattennivåer. Sedan
1960 har SGU två gånger i månaden gjort nivåmätningar i närheten av Roma.
Resultaten har under sommaren löpande redovisats via pressmeddelande53.
Länsstyrelsen arbetar vidare på en regional vattenförsörjningsplan med syfte att ur
ett flergenerationsperspektiv säkerställa vattenförsörjningen på Gotland. Arbetet
beräknas bli färdigt under 2018.
SGU har under 2013 och 2015 gjort undersökningar med stöd av helikopter för att
ta fram geologiskt underlagsmaterial för bedömning av de hydrogeologiska
förutsättningarna för grundvattenuttag. Under 2018 har Region Gotland fortsatt
provpumpa i ett område som identifierades med hjälp av helikopteröverflygning.
Under 2018 inleds flertalet miljöprövningar av verksamheter som innefattar grusoch bergtäkter, Länsstyrelsen lägger stor vikt vid att lyfta fram eventuell påverkan
på grundvattennivån och att bevara vatten på Gotland.
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Som en följd av att vattenfrågan fått mer fokus har antalet ärenden och
förfrågningar som berör tillståndspliktiga grundvattenuttag ökat. Detta innebär
även en ökning av tillsynsärenden relaterade till grundvatten.
I dagsläget finns ingen etablerad rådgivning eller rapporteringstjänst för problem
kring enskilda brunnar på Gotland. Bland företag finns ett stort intresse kring
vattenbesparande åtgärder, men även här saknas etablerade rådgivande funktioner
samt tydliga incitament för att genomföra vattenbesparande åtgärder.
Arbetet med vattenskyddsområden fortskrider, under 2018 har arbete i fem
områden prioriterats av Region Gotland.
Region Gotlands arbetsgrupp Klart Vatten har fortsatt arbetet med enskilda
avlopp under året. Sedan 2010 har beslut för 4236 avloppsanläggningar fattats.
Uppföljning pågår löpande och är tidskrävande, men resulterar i mindre antal
beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten än tidigare.
I samarbete med Lantbrukarnas riksförbund, Region Gotland och Länsstyrelsen
har kunskapsunderlaget Vattnet i odlingslandskapet tagits fram. Rapporten
behandlar vattenfrågan både ur ett lagstiftningsperspektiv ur och ett
jordbruksperspektiv.
Genom regeringsuppdrag har länsstyrelserna fått i uppdrag att redovisa
geografiska områden för restaurering och anläggning av våtmarker. Våtmarker är
även ett prioriterat område i underlag för handlingsplanför Grön infrastruktur.
Torkan 2018 har inneburit att behovet av vatten till djurhållning, bevattning och
pooler med mera har varit stort. Det har förekommit fall under 2018 där
lantbrukare på daglig basis tvingats hämta vatten i tankar. Under de senaste åren
när grundvattennivåerna varit extremt låga har flera kortsiktiga beslut fattats för
att lösa de mest akuta problemställningarna. Länsstyrelsen har via
pressmeddelande påpekat att det inte är tillåtet att hämta vatten ur vattendrag.
Rapporter om att vatten hämtats i gamla kalkbrott har inkommit.

Länsstyrelsen bedömer även i år att målet inte är möjligt att nå till.
Grundvattenfrågor har fått en ökad uppmärksamhet, men genomförandet och
effekten av åtgärder tar lång tid. Under de senaste åren har flera betydelsefulla
insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet, men effekten är inte
tydlig. Utvecklingen för målet i den gotländska miljön är neutral.
Problem med vattenkvaliteten i enskilda dricksvattenbrunnar är vanligt. Genom
ett samarbete mellan Region Gotland, SGU och Länsstyrelsen analyserades år
2015 vattnet i 200 enskilda brunnar. Resultaten visar att 35 procent av de enskilda
vattentäkterna i länet periodvis är otjänliga på grund av bakterier och att cirka 25
procent av vattentäkterna har för höga kloridhalter54. Denna undersökning görs
löpande vart femte år.
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I det gotländska grundvattnet har även förhöjda halter av bor hittats, men
ursprunget och riskerna är oklara. Spår av läkemedelsrester har hittats i
kommunala täkter. Kvinnor i fertil ålder och barn är särskilt känsliga för vissa
föroreningar, därför blir arbetet med miljökvalitetsmålet också en folkhälso- och
rättvisefråga.
På Gotland finns en säsongsmässig och geografisk variation i grundvattentillgång.
Gotlands ofta tunna jordtäcke och sprickiga berggrund medför snabba
förbindelser mellan yt- och grundvatten via spricksystem, vilket gör grundvattnet
känsligt mot exempelvis föroreningar.
Grundvattenytan kan variera flertalet meter under loppet av ett år och når normalt
sin lägsta nivå under tidig höst och högsta under sen vår vilket också kan påverka
kvalitén. Nederbörden under höst och vinterhalvåret spelar en betydande roll för
hur grundvattennivåerna kommer att se ut under sommarhalvåret.
År 2017 är ett bra exempel på vilka utmaningar framtida klimatförändringar kan
ge då grundvattennivåerna var mycket under det normala under sommaren och
tidig höst, medan intensivt regnande under senhösten istället sen ledde till
översvämningsproblematik. Det visar också hur viktigt det är att kunna behålla
vatten på Gotland samtidigt som vattnet också måste kunna rinna bort vid höga
flöden. Arbetet med åtgärder som leder till att vatten kan uppehålla sig längre på
Gotland är av stor betydelse. Restaurering av våtmarker och reglering av dämmen
kan på lång sikt innebära att beroendet av nederbördsrika höstar och vintrar
minskar. 2018 har också gett ett exempel på kommande klimatförändringar
genom en mycket nederbördsfattig och varm sommar. Den geografiska
variationen på grundvattentillgång innebär att flera åtgärder med lokal anpassning
är viktiga.
Inom samhällsplaneringen arbetar Region Gotland för en framtida hållbar
dricksvattenförsörjning och grundvattenfrågorna är tydligt prioriterade. I arbetet
med fördjupade översiktsplaner, samt vid nyexploateringar, är vattenfrågan
central, då det ställs krav på att redovisa att tillräckligt mycket vatten av god
kvalitet finns55. Kännedomen om befintliga grundvattenuttags storlek och deras
långsiktiga påverkan på grundvattennivåerna behöver förbättras. Vid prövning av
olika verksamheter och åtgärder bör uttag redovisas tydligare, samt
områdespåverkan på grundvattnet utredas.
För att förenkla för både myndigheter och aktörer skulle det underlätta att även
grundvattenuttag omfattades av bestämmelserna om anmälningspliktiga
vattenverksamheter i miljöbalken. Idag är enda möjligheten att söka tillstånd,
vilket är en tidskrävande process.
För att i framtiden kunna nå miljökvalitetsmålet krävs att förståelsen för Gotlands
grundvatten ökar, att arbetet med vattenskyddsområden intensifieras, samt att
arbete och rådgivning kring vattenuttag prioriteras. Att utveckla verktyg för
åtgärder kring grundvattenproblematik bör prioriteras, utvecklas och förankras i
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flertalet lokala projekt. För att nå vattenförvaltningens mål56 krävs stärkt
samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Gotland, och även med Havs- och
vattenmyndigheten, SGU och Vattenmyndigheterna.

Genom särskilda satsningar har Länsstyrelsen kunnat fokusera på arbetet med
marint skydd och grön infrastruktur till havs. Länsstyrelsen har inventerat
kuststräckan utanför Bästeträsk för att öka kunskapen om de marina naturvärdena
i en eventuell nationalpark. Länsstyrelsen har uppdaterat bevarandeplaner av
befintliga Natura 2000-områden med marina naturtyper för att stärka skyddet av
dessa, samt fortsatt arbetet med att bilda nya marina naturreservat. Länsstyrelsen
har i samarbete med Linnéuniversitetet analyserat betydelsen av områdesskydd
för flera arter sjöfåglar som utnyttjar havsområden runt Gotland och Öland57. I
projektet Skydd av ålgräsängar runt Gotland ska Länsstyrelsen i samarbete med
Uppsala universitet - Campus Gotland inventera och kartlägga länets ålgräsängar
med syfte att öka kunskapen kring detta viktiga habitat.
Länsstyrelsen har gjort en riktad satsning på tillsyn av strandskyddet.
Strandskyddet har en mycket viktig funktion för att säkerställa att bland annat
känsliga naturmiljöer inte skadas eller att allmänhetens fria rörlighet inskränks.
Gotska Sandön har fått en ny skötselplan och inkluderar nu även fornlämningar
(inkl. vrak och förlisningsuppgifter) samt marint knutna lämningar och
byggnadsminnen såsom Gotska Sandöns norra fyr. Länsstyrelsen ska se över vilka
av de fartygslämningar som förlorade sin fornlämningsstatus i och med
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lagändring 2014, som bör fornlämningsförklaras. I år kommer 2 av 3 aktuella
fartygslämningar att marinarkeologiskt dokumenteras och värderas.
Länsstyrelsen jobbar tillsammans med Skogsstyrelsen med att färdigställa en cirka
6 mil lång vandringsled längs Gotlands nordvästra kust. Leden knyter ihop 10
naturreservat och syftet är att öka gotlänningarnas möjlighet till friluftsliv, och
därmed bidra till bland annat folkhälsan, samt öka naturturismen.
Fisketillsynen och samarbetet med Kustbevakningen har ökat för att minska
otillåtet fiske. LOVA stödjer 18 projekt för att rensa stränder från ilandflutna
alger58 vilket bland annat bidrar till upptag av näringsämnen från Östersjön. En
förstudie om hållbart vattenbruk på Gotland har avslutats.
Tolv projekt har beviljats medel för att minska övergödningsproblematiken i
grunda havsvikar inom Länsstyrelsens projekt Kustvatten på Gotland. Exempel
är gäddfabrik och restaurering av strandängar. Genom att glesa ur eller ta bort
vass från igenväxta strandängar, där vegetationen blivit så tät uppnås bland annat
ökade förutsättningar för lekmiljöer för rovfisk.
Sportfiskarna har utfört flera fiskevårdsåtgärder för att gynna naturlig
reproduktion av främst kustlevande rovfiskar, såsom gädda, abborre och
havsöring. De har åtgärdat vandringshinder i Burgsvik och Kvarnåkershamn så
fisk kan vandra fritt från hav till sötvatten för reproduktion. De har skapat en
föryngringsplats för gädda på en strandäng i Fide, där ett vattendrag med sötvatten
har letts in i området och en förbindelse till havet har öppnats.

Bedömningen är att miljömålet inte nås till år 2020 med idag beslutade styrmedel
och åtgärder. Utvecklingen i miljön bedöms som neutral. Övergödning är den
främsta orsaken till att målet inte uppfylls, med effekter som påväxt av fintrådiga
alger, igenväxning och ökande sedimentation i kustzonen som följd. En annan
orsak kan vara färre betare till följd av minskade bestånd av rovfisk i kustvattnen.
Arbete krävs både med att minska övergödningen och att förbättra
rovfiskbestånden i kustvattnen.
Rovfiskens svaga bestånd kan delvis härledas till problem med reproduktionen.
Arbetet med att återskapa lekplatser, exempelvis våtmarker, är därför viktigt.
Framtida reservat skulle kunna ge positiva miljöeffekter som till exempel ökad
fiskrekrytering. Utvärdering och uppföljning av nyinrättade skydd är nödvändigt
för att bedöma om de är tillräckliga. För att bevara och förbättra den biologiska
mångfalden återstår dock mycket arbete.
Kustvattnet uppnår inte god ekologisk status enligt vattendirektivet, främst på
grund av höga halter näringsämnen59. God kemisk status uppnås inte på grund av
höga halter av kvicksilver och bromerade difenyletrar uppmätta i fisk60. Kvinnor i
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fertil ålder och barn påverkas i högre utsträckning av miljögifter. Det finns stora
mängder mikroplast i Östersjön61.
Omfattande och långvariga algblomningar omger årligen Gotlands kust under
sommaren.
Bestånden av gädda, abborre och sik ligger på fortsatt låga nivåer men en svag
och tydlig ökning kan ses. För de mer stationära marina arterna visar
undersökningar att bestånden av piggvar och flundra är goda62. Den invasiva arten
svartmunnad smörbult har etablerat sig längs hela Gotlands kust.
Antal häckande ejdrar har det senaste decenniet minskat med 80 procent63. Även
den globalt hotade alfågeln som övervintrar i centrala Östersjön visar på fortsatt
beståndsminskning. Operationella oljeutsläpp från fartyg leder till förhöjd
dödlighet. Det nya utvidgade Natura 2000-området Hoburgs bank och
Midsjöbankarna inkluderar nu även parnings- och uppfödningsplatser för den
starkt hotade Östersjötumlaren. Den för övervintrande alfåglar globalt viktiga
Södra Midsjöbanken ingår däremot inte i det nya utvidgade Natura 2000områdetsmörbulsmör.
Risken för oljeskador kommer vara fortsatt stor då fartygstrafiken beräknas öka i
Östersjön framöver. Det finns en risk att det nya större Natura 2000-området
Hoburgsbank och Midsjöbankarna, som hyser stora mängder sjöfågel och höga
marina värden, fortsättningsvis kommer drabbas av oljeutsläpp i takt med ökade
sjötransporter. En modifiering av fartygsrutter kan minska problemen och bör
utredas vidare inom havsplaneringsprocessen.
Problemen med främmande arter kommer att öka i framtiden. Resurser till
övervakning behövs, som på ett tidigt stadie kan upptäcka de främmande arterna
när det fortfarande finns möjlighet att sätta in relevanta åtgärder. Studier för att
undersöka ekosystemeffekter av den nyetablerade svartmunnade smörbulten, till
exempel minskad musselförekomst och konkurrens med musselätande sjöfåglar,
samt smörbultens effekter på andra fiskebestånd, är nödvändiga.
Det finns begränsad kunskap om havsmiljön runt Gotland. För att göra en
bedömning av havets miljöstatus enligt havsmiljöförordningen krävs en riktad
insamling av data kopplat till målet god miljöstatus, samt att utvidga
undersökningen med fler lokaler även längre ut till havs. Miljöövervakningens
redan i nuläget bristande resurser gör det svårt att göra några utökade insatser.
Fysisk planering av Gotlands kust- och havsområde är viktig för att samordna
olika aktörers intressen (vindkraft, fartygstrafik, turism), samt att säkerställa att
alla aktiviteter i största mån sker på ett miljömässigt hållbart sätt för att säkra
ekosystemtjänster. Här har arbetet med att ta fram en regional handlingsplan för
grön infrastruktur (GI) en väsentlig roll, med fokus att säkra spridningsvägar för
marina organismer och stärka arbetet med marint skydd. För GI-arbetet krävs
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dock högupplösta underlag av marina naturvärden baserat på faktiska
inventeringar.
Det pågår många viktiga insatser för miljön på Gotland från myndigheter,
engagerade organisationer och allmänhet. Åtgärdsarbetet är beroende av ideella
krafter. Även om många åtgärder görs och vissa positiva trender syns, kvarstår de
storskaliga problemen. För att nå en positiv utveckling krävs därför fortsatt
engagemang från alla berörda parter på lokal, regional, nationell och internationell
nivå, samt att man tar ett helhetsgrepp på ekosystemen. För att stimulera
åtgärdsarbete hos andra aktörer, är riktade medel för åtgärdsarbete viktiga.
Effekter av klimatförändringar kommer utgöra ett hot framöver, framför allt mot
den biologiska mångfalden, till exempel är ökad igenväxning ett påtagligt hot mot
Gotlands unika kust- och havsmiljöer. Klimatanpassning både inom kustzonen
och inom andra områden (till exempel vattenuppehållande åtgärder i landskapet)
påverkar målet främst positivt.

Länsstyrelsen har under året haft möjlighet att arbeta med formellt skydd av fyra
olika objekt i myrskyddsplanen. I två har reservatsbeslut tagits, varav ett dock har
överklagats. I de andra pågår arbete med markinlösen och
markintrångsersättningar, och reservatsarbetet är på gång. Genom ett
regeringsbeslut i maj har även ytterligare areal i myrskyddsplanen skyddats som
natura 2000-område.
Inom Grön Infrastruktur har Länsstyrelsen under året analyserat och tagit fram
kunskapsunderlag för var de biologiskt mest värdefulla trakterna finns för
våtmarker.

Ett visst arbete har även lagts på att kombinera värdetrakterna för våtmark med
andra geografiska underlag för att kunna ta reda på var våtmarksrestaureringar
kan ge högst nytta för samhället ifråga om biologisk mångfald och ökad
grundvattenbildning. Detta gäller områden med särskilt stor brist på grundvatten
Inom ramen för regeringens våtmarkssatsning har Länsstyrelsen identifierat ett
15-tal våtmarksområden om totalt cirka 400 hektar inom skyddade områden där
möjligheter till restaureringsarbeten har börjat undersökas. Arbetet är
tidskrävande då restaureringarna oftast behöver föregås av markägarförankring,
utredningar om effekter av åtgärder, tillståndsansökningar samt upphandling av
utförare av det praktiska arbetet. De fysiska åtgärderna i dessa våtmarksområden
kommer därför i huvudsak att utföras under 2019.
Inom Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) har förberedande arbete för
restaureringar av rikkärr påbörjats. Genom åtgärdsprogrammet för hotade vadare
på strandängar, och i kombination med våtmarkssatsningen, har restaurering av ett
17 hektar stort våtmarksområde påbörjats under september 2018.
Med stöd av landsbygdsprogrammets våtmarksstöd (LBU-medel) har cirka 11
hektar nya våtmarker färdigställts under året. Två av dem har biologisk mångfald
som huvudsyfte. De andra har näringsrening och vattenhushållning som
huvudsyfte. Intresset från markägare att anlägga våtmarker och
bevattningsdammar är relativt stort och flera nya våtmarker är på gång. De medel
som återstår under programperioden kommer förmodligen inte fullt ut täcka
efterfrågan.
Ett projekt angående anläggande av dammluckor för underbevattning i ett av
länets större dikningsföretag har i år givits LONA-bidrag.
Sportfiskarna har de senaste åren arbetat med att återskapa våtmarker där
kustlevande fisk som gädda och abborre kan leka. Man har kontaktat markägare
för att föreslå och projektleda våtmarksanläggningar i lämpliga lägen. Under 2018
har en våtmark och ytterligare ett projekt kring restaurering av strandäng
genomförts. Flera andra projekt är på gång. I dagsläget arbetar man med
finansiering från LOVA-stöd, LONA-stöd och särskilda åtgärdsprogramsmedel
från Havs- och vattenmyndigheten.

I samband med handläggning av våtmarksärenden har kulturmiljöfrågorna belysts.
I en del fall har kulturmiljöutredningar genomförts inför planerade
nyanläggningar av våtmarker.

Miljömålet Myllrande våtmarker bedöms inte kunna nås till 2020 med idag
beslutade styrmedel. Utvecklingen för målet är negativ.
En mycket stor andel av länets våtmarker är fortfarande påverkade av dräneringar.
Länsstyrelsens bedömning är att många negativa effekter från dräneringarna
kvarstår eller förvärras. Kvarstående effekter är de dränerade våtmarkernas
minskade förmåga att dämpa vattenflöden och att bidra till vattenhushållning och

vattenrening. Våtmarkernas förmåga till kolinlagring torde i många fall ha
avbrutits och istället vänts till läckage av koldioxid när den torrlagda torven bryts
ned. För biologisk mångfald innebar det stora negativa effekter när de stora
myrarna utdikades och omformades till åkermark. För de våtmarker som
påverkats av dikningar men där våtmarkerna inte omformats till åkermark, pågår
av allt att döma en långsam utarmning av den biologiska mångfalden då de
tidigare öppna våtmarkerna genom torrare förhållanden nu sakta växer igen. Det
finns också ett behov av att återinföra bete eller slåtter på många våtmarker, men
omfattningen av detta behov är inte analyserat.
Ett ytterligare hot mot våtmarkerna kan vara klimatförändringar. Årets kraftiga
torka gjorde att många våtmarker blev mycket torra. För den hotade och fridlysta
arten väddnätfjäril verkar torkan ha slagit mycket hårt. När våtmarksområdet
Hejnum Kallgate inventerades på väddnätfjäril 2016 räknades antalet individer i
flera tiotusental och populationen bedömdes vara en av Europas största. När
antalet larvkolonier inventerades under september i år hittades bara ett ytterligt
fåtal. Populationen är nu av allt att döma så liten att den är väldigt känslig för fler
ogynnsamma år.
De positiva trenderna som kommer av nyanläggning och restaurering av
våtmarker, samt formellt skydd av våtmarker, är hittills alltför små för att vända
negativa trender och att miljömålet ska kunna nås till 2020. Den ryckighet som
har varit när det gäller tillgång på medel för anläggning av våtmarker i
Landsbygdsprogrammet har skapat svårigheter att arbeta kontinuerligt med
våtmarksanläggning. Förutsättningarna för att jobba aktivt med att nå miljömålet
har dock förbättrats påtagligt i och med den nya våtmarkssatsningen och
Våtmarks-LONA som startade 2018. Våtmarkssatsningen innebär en ny möjlighet
för Länsstyrelsen att jobba mer aktivt med restaurering och anläggning av
våtmarker, vilket i många fall kombineras med arbete inom åtgärdsprogrammen
för hotade arter. Tillsammans med det kunskapsunderlag som tas fram inom
arbetet med grön infrastruktur ges goda grundförutsättningar för att god effekt ska
kunna nås. Varje våtmarksobjekt är dock tidskrävande att ro i land och en
förutsättning är även att markägarna är villiga att restaurera eller anlägga
våtmarker. Satsningen Naturnära jobb ger i vissa fall möjligheter att arbeta med
mindre restaureringsåtgärder i våtmarker.
Ett exempel där åtgärder kommer att vara svåra att genomföra är att hindra
ytterligare läckage av koldioxid från dränerade torvmarker. Många av dessa tillhör
i dagsläget några av de bästa odlingsjordarna på Gotland. En del dränerade
torvmarker har sjunkit så mycket att de inte längre brukas kontinuerligt, vilket
gjort att det har kunnat diskuterats om en restaurering till våtmark skulle vara
möjligt. Under sommarens torka och foderbrist har dock denna typ av marker
återigen använts och det återstår att se om synen på denna typ av marker nu
ändras.
För att återskapa våtmarksmiljöer för arealkrävande arter som till exempel
rödspov och brushane finns det möjligheter att kombinera medel för
åtgärdsprogram för hotade arter med skötselstöd från landsbygdsprogrammet och
våtmarkssatsningen. Svårigheten ligger i att hitta tillräckligt stora områden där
markägarna är positiva till en omläggning till våtmark.

Den typ av målinriktat arbete som till exempel Sportfiskarna utför när de skapar
våtmarker för uppväxtområden för gädda och abborre är ett bra arbetssätt. Arbetet
är fokuserat och de söker upp de mest lämpliga platserna för att nå sin
målsättning. Det gör att varje anlagd våtmark kan bli mer måleffektiv. Att
Sportfiskarna kan ta hand om allt från projektering till tillstånds- och
bidragsansökning samt projektledning, är en stor fördel gentemot att enskilda
markägare ska lägga tid och resurser på detta. Det är viktigt att det finns
stödformer som möjliggör Sportfiskarnas och eventuella andra organisationers
arbete med att skapa våtmarker. Våtmarks-LONA kan antagligen utgöra en sådan
stödform.

Resurser för skydd och skötsel av värdefulla skogar i länet har ökat och arbetet
måste fortsätta samma takt. Fortsatt nyckelbiotopsinventering genomförs. Brister i
skogsbrukets miljöhänsyn måste åtgärdas. Skogsbrukets aktörer genomför
åtgärder som kan leda till förbättringar. Förstärkt tillsyn och dialog med
skogssektorn om miljöhänsynen och arbete att implementera ett mer varierat
skogsbruk prioriteras av Skogsstyrelsen. Skogsbruket behöver se över innebörden
av sektorsansvaret.

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen samverkar om förslag till handlingsplan för
grön infrastruktur, i dialog med skogssektorn. Skogsstyrelsens kampanj för mer
varierat skogsbruk har lett till mer fokus på ekosystemtjänster¹ och skogens roll i
klimatfrågan, hur skogsskador kan förebyggas samt värdet av ökad lövandel i
skogen. Länsstyrelsen har tagit fram en regional handlingsplan för
klimatanpassning² i länet, där Skogsstyrelsen har en roll.

Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen samverkar med markägare för att genomföra
projektet Klintkustleden, med målet att märka upp en cirka 5 mil lång
vandringsled. Länsstyrelsen kommer samtidigt att genomföra anpassningar och
åtgärder som ska tillgängliggöra flera naturreservat för friluftslivet.
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen har fått kraftigt förstärkta medel för skydd av
skog, vilket lett till ökad andel skyddade områden. Under 2017 beslutade
Länsstyrelsen att skydda 144 hektar skogsmark och Skogsstyrelsen tog beslut om
biotopskydd för 56 hektar skogsmark.
Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen har under året påbörjat översyn av den regionala
strategin för områdesskydd.
Skogsstyrelsens nya uppdrag att genomföra nyckelbiotopsinventering³ ger ökat
kunskapsunderlag för kommande skyddsarbete och kan leda till minskad risk att
oregistrerade nyckelbiotoper avverkas.
Brist på skötsel har bromsat effekter av områdesskydd, men Skogsstyrelsen har
genom förstärkta medel från regeringen, tagit beslut om skötselåtgärder för knappt
500 000 kronor. Kartläggning av skötselbehov⁴ är genomfört i länets skyddade
områden vilket kommer att ge underlag för prioritering av kommande insatser och
resursbehov.
Inventering av frivilliga avsättningar⁵ har på uppdrag av regeringen genomförts av
Skogsstyrelsen, med syfte att öka kunskap om kvalité och areal. Resultatet är
ännu inte sammanställt.
Skogsstyrelsen har i ett Life+ Nature projekt⁶ arbetat med bekämpning av
almsjukan i länet. Åtgärderna har lett till minskad spridning av almsjuka.
Myndigheter behöver ta fram en långsiktig strategi om förluster av biologisk
mångfald kopplad till alm ska kunna kontrolleras i framtiden.
Skogsstyrelsen har under året genomfört helikopterinventering. Ett av syftena var
att följa upp hänsyn kopplat till föryngringsavverkning. Resultatet visar på brister,
speciellt kopplat till skyddszoner mot vatten och hänsynsytor, samt att körspår
förekommer i känsliga områden. Även förelägganden, förbud, vägledningar och
samråd följdes upp, men dessa har i de flesta fall beaktas.
Kvalitetsdeklarationer, körskadepolicy⁷ och digitala hjälpmedel är verktyg som
skogsbruket använder för att genomföra och följa upp skogliga åtgärder med syfte
att bland annat minska skador på miljön, vilket bör bidra till en positiv utveckling
av miljöhänsynen i skogen.
Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen för dialog med skogsbruket i syfte att minska
skador på fornlämningar och kulturmiljöer. Markägare, ombud och entreprenörer
får information om fornlämningar intill avverkningar, vilken hänsyn som ska tas
och att kulturstubbar skall placeras intill fornlämningen. Införandet av digital
teknik kan förbättra miljöhänsynen i samband med markberedning och andra
skogsbruksåtgärder.

Skogsstyrelsens hänsynsinventering av forn- och kulturlämningar, med endast ett
fåtal utlottade objekt på Gotland, ger inte tillräckligt underlag för att bedöma om
hänsynen är tillräcklig.
Genom Landsbygdsprogrammets ”Skogens miljövärden” genomför
Skogsstyrelsen rådgivning till skogsägare som vill utföra åtgärder som gynnar
sociala värden, natur, - och kulturvärden. Under året har NOKÅS-stöd varit
begränsat till åtgärder inom områden med naturvårdsavtal. Intresset för
ansökningar inom länet har minskat.
Arbetet med att sprida kunskaper om hyggesfria metoder och insatser som kan
leda till ett mer varierat skogsbruk, fortsätter inom myndigheten med oförminskad
takt.
Via ”mina sidor” och ”e-tjänster” erbjuder Skogsstyrelsen information och
kunskap som kan underlätta för markägare att ta hänsyn till skogens miljövärden.

Bedömningen är att målet inte kommer att nås till år 2020, och utvecklingen i
miljön bedöms fortfarande vara neutral.
Mellan 1999 och 2017 har nu 4203 hektar produktiv skogsmark avsatts till
naturreservat, cirka 903 hektar till biotopskydd och 805 hektar till naturvårdsavtal.
Bevarandeinsatser och skötselåtgärder har ökat, men måste fortsätta i oförminskad
takt för att utvecklingen ska fortsätta att gå åt rätt håll. Detta förutsätter att statliga
medel för arbetet bibehålls på hög nivå.
Det finns fortfarande brister i skogsbrukets miljöhänsyn som måste rättas till, men
arbete som medför förbättringar genomförs.
Ökad konkurrens om skogens resurser och hur den bör nyttjas kan delvis ha
bidragit till ökade konflikter och minskat förtroende för skogspolitiken och
ansvariga myndigheter. Vi måste vara uppmärksamma på denna utveckling och
hur det kan påverka naturvärdena i sig.
Skogsbruket har inte tillräcklig utsträckning tagit ansvar för att undvika att
oregistrerade nyckelbiotoper anmäls för avverkning. För att minska konflikterna
kring nyckelbiotoperna, bör certifieringens parter lösa frågan om vilken roll
nyckelbiotoper ska ha i certifierad skog.
Innebörden av sektorsansvaret behöver analyseras av skogsbrukets aktörer.
Trots olika insatser, saknas tillräcklig statistik för länet om miljöhänsynen i
skogen. Bättre kunskapsunderlag behöver tas fram, till exempel genom att
utveckla metoder och uppföljningar som redan används eller är nya, så att
information som kan motverka skador framåt kan spridas.
För att kunna tillvarata skogens alla värden och sprida riskerna i ett förändrat
klimat behöver skogsbruket bli mer varierat. Ökad andel löv, bättre

ståndortsanpassning och hyggesfria metoder på lämpliga marker är viktiga
åtgärder.
Verktyg som ”e-tjänster” och ”Mina sidor” som Skogsstyrelsens erbjuder, kan
underlätta för skogsägare att planera ett hållbart skogsbruk. Regionala
handlingsplaner och strategier för grön infrastruktur, klimatanpassning och
skogen som resurs kan bli stöd för planering på landskapsnivå.
Skogsbrukets aktörer måste bidra genom åtgärder som medför att hänsynen till
skogens miljövärden förbättras och variationen i landskapet ökar. De insatser som
görs, skall uppmuntras och uppmärksammas. Skogsbrukets certifiering, initiativ
att minska skador på mark och vatten⁷, system för att följa upp åtgärder och
utveckling av digital teknik, bör leda till förbättringar. Markägarnas frivilliga
avsättningar är viktiga insatser. De målbilder om miljöhänsyn som skogsbruket
framgångsrikt varit med att ta fram behöver utvecklas och spridas till fler
markägare. Utförd analys visar att arbetet haft positiv effekt⁸.
Skogsstyrelsen fortsätter fokusera på arbetet med områdesskydd, skötselinsatser
och nyckelbiotopsinventering, samt tillsyn kring miljöhänsynen i samband med
avverkningsanmälningar. Insatser som kan leda till mer varierat skogsbruk
fortsätter att prioriteras. Man kommer att fortsatt ta initiativ till dialog och samtal
kring sektorsansvaret till yrkesverksamma i skogen, ombud och företagsledningar.
Arbetet med att genomföra en regional skogsstrategi som inletts i länet 2018,
kommer att fortsätta.

Sommarens extrema torka, som drabbade Gotland hårt, var i huvudsak
omskakande och negativ på alla plan. Länsstyrelsen har tillsammans med andra
aktörer inom lantbruksnäringen regionalt hållit i och deltagit i ett stort antal
krismöten som tog sin början redan i juni. Länsstyrelsen har även deltagit i det
nationella arbetet kring torkan.
En ökad efterfrågan på rådgivning av olika slag har märkts, framför allt under
hösten. Många gånger handlar det om hur gården ska klara sina pågående
åtaganden för skötseln av betesmarker och slåtterängar, både på kort och lång sikt.
Brist på tillväxt på betena och en mycket svag förstaskörd av grovfoder (samt i
stort sett utebliven andraskörd) gjorde att nygamla betesmarker stängslades och
kom till nytta. Kanske kan några av dessa marker fortsätta att skötas extensivt
framöver? Ett nyvaknat intresse för hamling och löv som foder märks också.
Slåtterängarna och skogsbetena som resurs har också lyfts i och med att foder
behövde tas tillvara även från marker som annars inte ses som tillräckligt
intressanta.

Länsstyrelsen har under året färdigställt underlaget till den regionala
handlingsplanen för grön infrastruktur. Det innehåller analyser av värdetrakter och
kunskapsunderlag gällande skogsmark, våtmarker, alvarmarker och friluftsliv. Ett
stort antal intressenter har deltagit i arbetet. Rapporten är bland annat ett av flera
verktyg när det gäller att identifiera möjliga objekt för uppsökande rådgivning.
Tillsammans med EU-ersättningarna är rådgivning och kompetensutveckling
mycket viktiga verktyg för att verka för målen inom Ett rikt odlingslandskap.
Enskild rådgivning görs på gårdsnivå eller till en förening som sköter en
slåtteräng. Kurser som erbjuds kan till exempel handla om fjärilar i landskapet,
hamling av träd, skogsbetesrestaurering, odlad mångfald, kulturlandskapet och
traditioner i landskapet. Målgrupperna är lantbrukare och andra markförvaltare,
oavsett storlek. Under 2018 har Länsstyrelsen prioriterat och avsatt resurser för
att genomföra aktiviteter som styrs av regionala förutsättningar och behov.
Finansieringen är projektmedel från landsbygdsprogrammet.
Det har förutom tidigare beslutade och startade projekt inom Ett rikt
odlingslandskap, under året tillkommit ett särskilt uppdrag till alla länsstyrelser att
under perioden 2018 - 2020 genomföra informations- och demonstrationsprojektet
Skötsel av ängs- och betesmarker - nätverk, samverkan och nya metoder, också
detta finansierat via landsbygdsprogrammet. Initialt har det inneburit att
Länsstyrelsens landsbygdsenhet och naturvårdsenhet tillsammans identifierat ett
geografiskt avgränsat, intressant område att använda som pilotområde, Storsudret,

som består av fem socknar längst i söder. En kartläggning av dyngbaggar har
gjorts inom ramen för åtgärdsprogram för hotade arter, vilken visar på intressant
förekomst i just detta område. En faktainsamling har gjorts för att få fram
uppgifter kring betesmarkernas hävdstatus, lantbrukets struktur inklusive
djurhållningen, samt annat som är grundläggande för uppsökande aktiviteter i
området. Målsättningen är att aktiviteterna ska ge kunskap och stimulera till en
optimerad skötsel av marker som redan är i hävd samt resultera i restaureringar,
bland annat med inriktning på värdefulla dyngbaggar.
Det genomförs även aktiviteter som berör hela ön, till exempel demonstrationer i
slåtterängsskötsel och visning av maskiner för slåtter. Med uppstart under hösten
genomförs program med olika aktiviteter i ämnen såsom kulturspannmål och
annan odlad mångfald, gotlandsrusset som gårdshäst, biologisk mångfald i
åkerlandskapet, landskapets kulturmiljöer samt mångfald, mat och turism.
Inom ramen för landsbygdsprogrammet driver också Länsstyrelsen
kompetensutvecklings- och rådgivningsprojekt inom ämnesområdena Ekologisk
produktion, Greppa Näringen samt Skapa nya jobb på landsbygden. Genom
relevant samordning av rådgivning och kurser som rör åkermarker, djurhållning
och företagsutveckling uppnås synergieffekter med Ett rikt odlingslandskap.
Länsstyrelsen har påbörjat framtagning av informationsmaterial till markägare och
jordbrukare om fornlämningar och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Det blir fyra
häften med inriktning på åker, äng, betesmarker och skogsmark, och de inkluderar
kulturlämningar/-miljöer längs med vatten.
För det variationsrika landskapet har Länsstyrelsen avsatt medel till förvaltning av
Norrbys i Väte, öns hittills enda kulturreservat, samt medverkat i det nationella
projektet kring en översyn av riksintressen för kulturmiljövården. Myndigheten
har avsatt medel till skötsel av stenmurar längs med utpekade kulturvägar.
För att stärka bevarande av natur- och kulturmiljövärden har Länsstyrelsen i sin
myndighetsutövning under året arbetat på flera plan. Det innebär exempelvis
uppmärksamhet på kulturmiljön i samband med omläggning av skogsmark till
åkermark, och fokus på det gröna kulturarvet på begravningsplatser.
Två investeringsprojekt har fått stöd beviljat inom åtgärden Natur- och
kulturmiljö i landsbygdsprogrammet. Syftet är att förbättra förutsättningarna för
tillgänglighet till kulturmiljöns byggnader.

Gotland har en regional mat- och livsmedelsstrategi med målsättningen att öka
värdet av mat från Gotland. I olika sammanhang i genomförandet av strategin
synliggörs sambandet mellan konsumentens val och Ett rikt odlingslandskap.
Producenter och handel vittnar om att sommarens torka ökat intresset för
närproducerade råvaror och produkter.

Visby Stift har under året ökat sitt engagemang i de slåtterängar som stiftet är
markägare till och som de arrenderar ut. Det finns vissa svårigheter att ersätta

skötselinsatserna fullt ut genom EU:s ersättningar, och det finns därför ett behov
av att få fram andra pengar. Genom inventeringar har ett kunskapsunderlag för
möjliga reservatsbildningar tagits fram, vilket i sin tur kan frigöra pengar från
Länsstyrelsens skötselanslag. Process kring detta pågår.
Ideella grupper har med viss hjälp av offentliga medel via EU-finansierade Leader
Gute gjort insatser som gynnar friluftslivet i odlingslandskapet. I Etelhem
invigdes en vandringsled och i Mästerby pågår arbete med att skapa en
vandringsled.

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap inte
kommer nås med beslutade styrmedel till 2020, och att utvecklingen i miljön
fortsatt är negativ, dock särskilt svår att analysera ett år som detta.
Odlingslandskapet genomgår förändringar i takt med att många gotländska
jordbruksföretag rationaliserar och blir till större enheter. Utmärkande för Gotland
är att åkermarksarealen fortsätter att öka genom att skogsmark läggs om till
åkermark. Det finns även en hel del åkermark som övergår till betesmark då den
inte är tillräckligt attraktiv att bruka och betesmarker som får växa igen då bland
annat kostnader för röjningar blir för stora.
Arealstatistiken när det gäller betesmarker och slåtterängar visar på relativt små
förändringar de senaste tio åren. Den sammantagna bilden, som bygger på
fältbesök i form av upprättande av åtagandeplaner, kontroller, rådgivningsbesök
och ängs- och betesmarksinventeringen, är att fler insatser behövs för att värna om
helheten och den gröna infrastrukturen
Ett livskraftigt och varierat lantbruk är beroende av effektiva styr- och
smörjmedel, gynnsamma marknadskrafter samt önskvärda väderförhållanden.
Öns lantbrukare, inte minst djurhållare med nötkreatur och får, har varit utsatta för
stora prövningar det senaste året, vilket medför påtaglig risk för minskning av
betande djur.
Hösten 2017 var mycket nederbördsrik vilket påverkade såväl grovfoderskörd
som höstsådd. Vinterförråden av foder blev mindre än normalt. Sommaren 2018
kom sedan att bli extremt torr, med stora påfrestningar på kort sikt och med
troliga effekter på lång sikt. Det visar sig bland annat hos Gotlands Slagteri som
aviserat att anmälningen av moderdjur till slakt ökat. Flera signaler kommer
dessutom om minskningar när det gäller betäckningar av både nötkreatur och får.
En ovanligt sen tredjeskörd och en lång växtsäsong på betesmarkerna har kunnat
mildra effekterna en del, men det är mycket osäkerhet inför kommande år.
Öns biodlare drabbades också med en ovanligt svag honungsskörd för andra året i
rad. Även här finns risker för att en del biodlare tvingas minska sin verksamhet på
grund av svag lönsamhet.
De höjda EU-ersättningsnivåerna för bland annat skogsbete och alvarbete, som
har stor omfattning på Gotland, har ännu inte fått något synbart genomslag i årets

ansökningar. Förfrågningar om restaureringar av alvarbeten har dock ökat i och
med bättre kalkyler.

För att bebyggelseutvecklingen ska bli långsiktigt hållbar är balansen mellan
landsbygd och tätort viktig. Strategier finns för förtätning av serviceorter och
Region Gotland har under året fortsatt ett arbete för framtidens serviceutbud64.
Detaljplaneringen följer i stort översiktsplaneringens intentioner.
För den långsiktigt hållbara samhällsutvecklingen är även kulturmiljöarbetet en
viktig faktor genom att möjliggöra återanvändning liksom annan hushållning med
material, råvaror och energi. Region Gotland har en heltidstjänst med antikvarisk
kompetens och ett aktuellt kulturmiljöprogram. 22 byggnader omfattas av
rivningsförbud och det finns 378 byggnadsminnesförklarade fastigheter,
anläggningar, trädgårdar och parker. Länsstyrelsen har tagit fram en policy för hur
arbetet med byggnadsminnesinstrumentet bör användas. Den regionala översynen
av riksintressen för kulturmiljövård har fortsatt under året. Ett 30-tal byggnader
har fått kulturmiljövårdsbidrag för att restaureras med traditionella material och
metoder.
Ett projekt som syftar till att inventera och registrera kulturhistoriskt intressant
puts i Visby innerstad påbörjades 2016 och fortsatte 2017. Region Gotland lägger
hösten 2018 in putsinventeringen i en befintlig databas kallad
Innerstadsinventeringen. Denna databas används av handläggare inför olika
ärenden, men även av allmänheten i viss mån för att söka kunskap om olika
fastigheter i innerstaden.
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Planeringsunderlaget för arbete med klimatanpassning i fysisk planering har
förbättrats. SMHI har under året tagit fram en visningstjänst för det framtida
medelvattenståndet längs Sveriges kust och Boverket har tagit fram
tillsynsvägledning avseende både översvämningsrisker och klimatpåverkan i
detaljplanering. Länsstyrelsen har under året färdigställt och antagit en regional
handlingsplan för klimatanpassning 2018–2020 med åtgärder inom
samhällsplanering.
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram har skickats på remiss och förväntas antas
under 2018. Betydelsen av satsning på hållbara kommunikationssystem lyfts även
i flera regionala strategiska dokument, såsom i översiktsplan och regionalt
utvecklingsprogram. En länsplan för transportinfrastruktur finns för åren 2014–
2025. Framtagande av plan för perioden 2018–2029 pågår65.
Fiberutbyggnaden är nästintill slutförd på Gotland och har nu nått alla socknar.

Region Gotland har genom regionfullmäktige fattat beslut om upprättande av en
ny kommunövergripande översiktsplan. Denna förväntas antas under kommande
mandatperiod.
Länsstyrelsen har under året tagit fram en länsomfattande sammanfattande
redogörelse enligt 3 kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900). Den
sammanfattande redogörelsen beskriver statliga och allmänna intressen samt
nationella mål, planer och program av betydelse för den fysiska planeringen med
syfte att säkerställa att kommande översiktsplan beaktar dessa intressen för en
hållbar utveckling.
Under året har Länsstyrelsen anordnat inspirationsföreläsningar inom
ämnesområdet folkhälsa med syfte att ge stöd och kunskap om kopplingen mellan
den byggda miljön och fysisk aktivitet. Detta syftade också till att inspirera och
stimulera att arbeta med folkhälsa i fysisk planering.
Regionfullmäktige inom Region Gotland har gett byggnadsnämnden genom
stadsarkitektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en
arkitekturstrategi. Strategins syfte är att beskriva övergripande mål, inriktning och
aktiviteter inom arkitekturområdet utifrån ett antal insatsområden.66
Strategier och åtgärder för grön- och vattenstrukturer finns i översiktsplan,
nyligen framtagna fördjupade översiktsplaner och planprogram. Cirka 8,5 procent
av Gotlands natur är formellt skyddad67. Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar med
att ta fram ett underlag till regional handlingsplan för Grön infrastruktur (uppdrag
i länsstyrelsernas regleringsbrev). I underlaget utformas planeringsunderlag som
kan användas för att ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid
beslut om markanvändning.
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Vindel-produktionen i länet uppgår till närmare 50 procent av länets totala
elförbrukning. I Gotlands län finns 143 vindkraftverk med 186 MW installerad
effekt. (Se mer under miljömålet Begränsad klimatpåverkan)
Länsstyrelsen deltar i ett projekt som rör nya energikällor och
energieffektivisering i kyrkorna. Medel har även avsatts till en översikt över
alternativa takinstallationer som är bättre anpassade till historiska miljöer såsom
världsarvet Visby och byggnadsminnen.
Avfallsmängderna ökar generellt i takt med vår konsumtion vilket ökar behovet
av hållbar avfallshantering. Det brännbara avfallet bearbetas och förbränns lokalt
på ön vid Cementas anläggning i Slite där det blir bränsle vid
cementtillverkningen. Sorterat matavfall processas och rötas lokalt och blir
biogas. Region Gotland har ett internt projekt för biogassamordning för att följa
upp och genomföra den politiskt beslutade biogasstrategin, följa upp biogasavtalet
och för att systematiskt ställa om egna fordon, samt beställa biogasdrift i
upphandlade transporter.

Länsstyrelsen bedömer att målet inte kommer att nås till år 2020 och att
utvecklingen är neutral. Region Gotland arbetar kontinuerligt med att ta fram
styrdokument som på sikt kan ge en positiv effekt på miljömålet. Dock innebär
den glesa bebyggelsestrukturen och det spridda boendet på Gotlands landsbygd,
svårigheter och stora kostnader för att lösa en effektiv infrastruktur.

Den stora satsningen på fiberutbyggnad möjliggör en utveckling för både
landsbygd och tätort. Även arbetet med sociala aspekter, främst i
översiktsplaneringen, är positivt.
Region Gotlands samt Länsstyrelsens kontinuerliga arbete med att ta fram
strategier och underlag för grön- och vattenstrukturer samt andra
strategidokument kan bidra till att nå målet.
Implementering av Regeringens nya nationella mål för arkitektur-, form och
designpolitiken med ett helhetsgrepp om arbetet med den gestaltade livsmiljön
bör kunna inverka positivt på målet.

Satsningar på kollektivtrafik och cykelutveckling skulle behöva ske i större
omfattning än idag för att nå miljömålet till 2020, och även för att Region
Gotlands egna regionala mål ska kunna nås och strategier följas. Eftersom kvinnor
och mäns resandemönster generellt skiljer sig åt, är satsningar på cykel- och
kollektivtrafik viktiga för att uppnå en mer jämställd transportinfrastruktur.68
Det är viktigt att relevanta styrdokument, översiktsplaner och program följs upp
så att intentionerna säkras.
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Som en konsekvens av de senare årens vattenbrist har nya frågeställningar kring
anslutningsmöjligheten till det kommunala Va-nätet uppkommit. Ytterligare
kunskapsunderlag och prioriteringar för att långsiktigt lösa vattenförsörjningen för
både ny och befintlig bebyggelse krävs.

En ökad satsning på klimatanpassning i den fysiska planeringen kan inverka på
målet.
De kontinuerliga förändringar som görs i plan- och bygglagstiftningen kan ge
effekt på målet.
Försvarsmaktens återetablering på Gotland med utökad verksamhet medför
potentiellt att delar av länet inte kommer att kunna nå tillräckligt låga nivåer på
samhällsbuller för att överensstämma med en hälsosam miljö.

Länsstyrelsen har de senaste åren fått ökade anslag för naturvårdsändamål. De
ökade resurserna har stor betydelse för arbetet med skyddade områden, med fem
nya reservatsbeslut under året. Ytterligare arbete pågår i flera områden. Störst
fokus i reservatsarbetet ligger på skogsmark men även alvarmarker, ängsmark,
myrskyddsplanens objekt och havsområden berörs.
Två nya Natura 2000-områden och utvidgning av två andra Natura 2000-områden
har beslutats av regeringen. Beslutet är viktigt då det rör områden med mycket
höga naturvärden. Länsstyrelsen hade dock föreslagit ytterligare områden till
beslutet i syfte att säkra gynnsam bevarandestatus för vissa naturtyper. För
befintliga Natura 2000-områden har Länsstyrelsen uppdaterat flera
bevarandeplaner. Dessa ger ett bättre kunskapsunderlag och bättre förutsättningar
för förvaltning av områdena.

Fortsatt arbete har skett inför ett eventuellt bildande av nationalparken Bästeträsk.
En fördjupad förstudie angående en eventuell nationalparks konsekvenser för
näringsliv, möjlighet till kommunalt vattenuttag ur sjön m.m. var klar i september
201869.
Regeringens våtmarkssatsning har möjliggjort ett aktivt arbete med restaurering
av våtmarker. Fokus i år har legat på våtmarker inom naturreservat. Arbete har
påbörjats på 15 objekt om totalt cirka 400 hektar. Våtmarksrestaureringarna kan
bidra till såväl biologisk mångfald som en förbättrad grundvattenbildning och
utjämning av flöden. Detta bedöms som en viktig klimatanpassning då prognoser
visar på såväl längre torrperioder som häftigare skyfall70. Att återställa våtmarker
är en lång process som kräver markägarförankring, utredningar, och tillstånd eller
dispenser innan det praktiska arbetet kan sätta igång. Praktiska åtgärder kommer
därför i huvudsak att starta under 2019.
Länsstyrelsen har påbörjat insatser med rådgivning till lantbrukare för att gynna
biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv. Fokus har i år varit hotade
dyngbaggar. Årets torka hindrade arbetet, men det kommer att fortsätta och kan ha
stor effekt för den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet.
På senare år har det uppmärksammats att en del gotländska kontinuitetsskogar
hyser en lång rad hotade och ovanliga marksvampar. Dessa värden har ofta
förbisetts vid nyckelbiotopsinventeringar eftersom det krävs att inventering av
svamp görs vid rätt säsong. En särskild inventering genomförs därför under
hösten 2018 i en rad potentiella skogar genom särskilda medel från
Naturvårdsverket.
En ny skötselplan har tagits fram för nationalparken Gotska sandön71. Genom den
ges förutsättningar för att ta hand om och utveckla nationalparkens höga
naturvärden, bekämpa invasiva arter och tillgängliggöra nationalparken än mer.
Det biologiska kulturarvet knutet till öns byggnader och fyrpersonalens trädgårdar
lyfts fram som viktiga inslag i nationalparken.
Genom satsningen naturnära jobb har insatser gjorts på flera områden för att
bekämpa den invasiva arten jättebjörnloka.

Arbetet med grön infrastruktur har fortgått under året genom att analyser av
värdetrakter och kunskapsunderlag tagits fram inom skogsmark, våtmarker,
alvarmarker och för friluftsliv. Arbete med handlingsplaner återstår.
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Region Gotland har tagit fram en ny policy för skötseln av sitt skogsinnehav som
till stora delar ligger tätortsnära. Enligt policyn är fokus att ha fina
rekreationsskogar som bjuder in till umgänge, lek och friluftsliv samt att vara en
föregångare inom hållbart skogsbruk. Regionen har även jobbat med
tillgängligheten i ett av sina tätortsnära naturreservat, Galgberget, där nya skyltar,
vägvisare och bänkar satts upp samt en del röjningar gjorts.
Gotland Sports Academy har iordningställt ett stort antal cykelleder för
mountainbike med utgångspunkt från tätorten Slite72. Cykellederna går till stor del
genom flera natura 2000-områden. Arbetet har delvis finansierats genom
projektstöd från landsbygdsprogrammet.

Länsstyrelsen bedömer att miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv inte
kommer nås till 2020, och att utvecklingen i miljön är negativ. Förutsättningarna
för att vända den negativa trenden för målet har avsevärt förbättrats de senaste
åren genom de satsningar som gjorts på ökade resurser för områdesskydd och
förvaltning av skyddade områden, våtmarkssatsningen, omtag av
nyckelbiotopsinventeringen, samt höjda ersättningar för skötsel av alvarmarker
och skogsbeten. För att vända den negativa utvecklingen måste dock även
markanvändningen generellt styras i en riktning som tar större hänsyn till
biologisk mångfald. Fortfarande slutavverkas många gamla skogar och ett mer
storskaligt jordbruk har generellt en negativ påverkan på den biologiska
mångfalden. Majoriteten av länets våtmarker är sedan länge påverkade av dikning
och vattendragen rätade. Den negativa effekten på biologisk mångfald och på
landskapets förmåga att producera ekosystemtjänster kvarstår och omfattande
restaurering krävs i de våta biotoperna. Klimatförändringarna utgör ytterligare ett
hot.
Dagens nyttjande av jordbrukslandskapet missgynnar många naturliga pollinatörer
såsom vildbin och därmed de ekosystemtjänster de erbjuder. Klövervallar slås
tidigare, och småmiljöer som blommande kantzoner, bryn och dikesrenar får allt
mindre utrymme. Till viss del sker detta efter att dispens getts från biotopskyddet,
men enstaka anmälningar om igenlagda diken eller borttagna åkerholmar kommer
också årligen in till Länsstyrelsen.
Det är ett fortsatt högt tryck på avverkningsmogen skog. Flera
avverkningsanmälda skogar har vid fältbesök visat sig vara oregistrerade
nyckelbiotoper. Utan kunskap om var naturvärdena finns är risken stor att
gynnsam bevarandestatus för dessa naturtyper inte kommer uppnås. Det omtag av
nyckelbiotopsinventeringen som startas under året är därför av stor vikt för att
miljömålet ska kunna nås. Det torde även underlätta för markägarna att all skog
blir inventerad så att inte nyckelbiotoper upptäcks först när avverkningar redan är
planerade.
En nyckelart för biologisk mångfald i lövträdsområden är almen. Sedan almsjukan
noterades på Gotland 2005 har bekämpningsinsatser genomförts för att minska
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sjukdomens utbredning, senast genom ett LIFE-projekt som avslutas 201873.
Almsjukans spridning har begränsats och med fortsatta insatser bedöms almen
fortfarande kunna vara ett påtagligt inslag i gotländska lövmarker även i ett 100
årsperspektiv. För närvarande finns dock ingen fortsatt finansiering vilket gör att
situationen för almen och alla de arter som är knutna till alm riskerar att få samma
utveckling som i övriga Sverige och Europa. Det finns en otydlighet angående
vilka sektorsmyndigheter som bör ha ansvar för att motverka effekter av
patogener som almsjuka.
Årets torka är intressant att följa då högre temperaturer och längre torrperioder
förväntas när klimatet förändras. Effekten på miljömålet är delvis osäker och
pekar i olika riktningar. På många alvarmarker har igenväxningen bromsats då en
stor mängd enbuskar och tallar ute på alvaren har dött under sommaren. För
insekter som lever i död tallved kommer det finnas gott om substrat framöver.
Vegetationen i övrigt var dock väldigt uttorkad på alvaren och många pollen- och
nektarsökande insekter fick sannolikt söka sig till andra marker. Torkan ledde till
att skogsbetesmarker nyttjades i större utsträckning när betet på öppnare marker
torkade bort och flera nya skogsbetesmarker stängslades in, vilket är positivt.
Torkan gav dock en foderbrist som gör att betydligt fler betesdjur än vanligt är
anmälda för slakt. Det är därför oklart om det kommer finnas lika mycket
betesdjur i landskapet de närmsta åren.
En tydlig effekt kan ses på den hotade arten väddnätfjäril. Då en större inventering
genomfördes under 2016 i våtmarksområdet Hejnum Kallgate antogs det vara en
av Europas individrikaste populationer. Torkan verkar dock ha tagit mycket hårt
på fjärilarna och vid inventering av larvkolonier på sensommaren 2018 kunde ett
ytterst litet antal hittas. En liknande torr sommar till riskerar att slå ut hela
beståndet.
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Region Gotland arbetar med att ta fram en kretsloppsstrategi för vatten och
avlopp, där beslut förväntas innan årsskiftet. Den handlar om att skapa hållbara
kretsloppsflöden för näringsämnen, vatten och energi i avlopp.
Länsstyrelsen har, i samarbete med Blått Centrum Gotland, genomfört en
förstudie kring hållbart vattenbruk. Där konstateras att Gotland har goda
förutsättningar att utveckla sin vattenbruksnäring genom nyttjandet av nya
hållbara odlingstekniker, arter och fodersammansättningar. Utgångspunkten är
cirkulära flöden där både vatten och näringsämnen återanvänds.
Den föreläsning om cirkulär ekonomi som RUS köpte in för länsstyrelserna har
visats vid flera tillfällen och bidragit med kunskap och inspiration både inom
Länsstyrelsen och i olika samverkansgrupper.

Inom kulturmiljö verkar Länsstyrelsen och andra aktörer för bevarande av både
den gröna och bebyggda kulturmiljön. Exempelvis är ett fokus att återuppbygga
trädkransar på kyrkogårdar.
Kulturmiljöarbetet bidrar till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling genom att
möjliggöra återanvändning liksom annan hushållning med material, råvaror och
energi. Likaså stärker ett bevarande av kulturmiljöer den biologiska mångfalden.
Länsstyrelsen ställer i beslut villkor om att det traditionella och lokalt framställda
kalkbruket ska användas vid restaureringar av exempelvis putsade fasader på
kulturbyggnader.

Att Mark- och Miljööverdomstolen inte gav tillstånd till kalkstensbrytning inom
natura 2000-området Bästeträsk på norra Gotland, gör att förutsättningarna för
bevarandet av den biologiska mångfalden inom området är fortsatt goda.
Region Gotland har framgångsrikt bedrivit Spara-vatten-kampanjer och på så sätt
fått ner förbrukningen av det kommunala vattnet. En ökad medvetenhet och

kunskap bland allmänheten om vattenbrist, samt varsamhet med dricksvattnet är
synbara effekter.

Genomförandet av Gotlands mat- och livsmedelsstrategi bidrar till hållbar
konsumtion på flera sätt. Grunden är att många konsumenter upplever
lokalproducerat som mer hållbara livsmedel, vilket bör bidra till ökad efterfrågan
och därmed ökad produktion av livsmedel från Gotland. Därutöver finns det
företag som går före och investerar i mer hållbar produktion av livsmedel.
Region Gotland arbetar med att minska matsvinnet i sina olika verksamheter. En
modell och mätmetod är framtagen för de olika typerna av svinn (bland annat
tallrikssvinn, serveringssvinn, produktionssvinn). Mätningar har visat att svinnet i
skolor är relativt litet, medan andel mat som slängs är högre inom sjukvården.
Utifrån detta genomförs nu åtgärder, framförallt med att justera måltids/beställningsprocessen. Vidare har Region Gotland arbetat med förbättring av
upphandling och avrop, samt produktionsplanering. Även transporter ses
kontinuerligt över. Enligt den senaste upphandlingen av färskt kött och chark så är
nu 100 procent svenskt och en stor andel gotländskt.
Andelen ekologiska livsmedel som serveras inom regionens verksamheter har
ökat och ligger nu på ca 30 procent. Även andelen vegetariska måltider ökar
löpande, för skolluncherna är de nu uppe i 20 procent.
Inom arbetet med åtgärdsprogram för miljömålen fokuserar Länsstyrelsen på
hållbar konsumtion. I samarbete med studieförbund, Region Gotland och ideella
organisationer som Röda korset, har en hållbarhetsdag anordnats, med syfte att
sprida information och inspirera konsumenter att agera mer hållbart. I det fortsatta
samarbetet ligger fokus på kläder och textilier, och Länsstyrelsen kopplar ihop
arbetet med framtagandet av länets Energi- och klimatstrategi.
Länets Naturum samarbetade under året med en grundskola som producerade en
säsongsutställning för Naturum om hållbar konsumtion. 185 elever och deras
lärare deltog i projektet som pågick under hela vårterminen.

Länsstyrelsen har bidragit finansiellt till en mer utförlig undersökning av
gotlänningars hälsa kopplat till miljö. Resultatet blev Regional miljöhälsorapport
2017 – Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Gotlands län74. Denna
presenterades vid en dag om hälsa och miljö som Region Gotland och
Länsstyrelsen bjöd in till. En del av dagen handlade om Hälsofrämjande
processer, det RUS-projekt som har undersökt hur hälsa kan användas som
drivkraft i miljöarbetet75.
Länsstyrelsen har under året tagit fram rapporten Jämställd och jämlik folkhälsa
på Gotland – ett kunskapsunderlag, där bland annat naturens och friluftslivets
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betydelse för hälsan beskrivs, liksom vikten av kulturbesöksplatser.76
Länsstyrelsen betonar friluftslivets betydelse för folkhälsan. Inom uppdraget kring
friluftsliv kan Länsstyrelsen utveckla natur- och kulturmiljöer så att de blir en
hälsofrämjande tillväxtresurs. Samtidigt finns socioekonomiska skillnader, där
högutbildade och höginkomsttagare anger att de vistas mer i naturen och har
närmare till parker och grönområden, än de med lägre inkomst och utbildning.
Här finns även könsaspekter, där kvinnor i högre grad än män tror att vistelse i
naturen har en positiv påverkan på hälsan. Denna analys kommer att leda till olika
insatser inom Länsstyrelsens uppdrag med friluftsliv.

Uppsala universitet - Campus Gotland har flera utbildningsprogram med fokus på
de långsiktiga hållbarhetsfrågorna, och som samverkar med omgivande samhälle,
exempelvis inom miljövetenskap, Kulturarv och hållbarhet, hållbart företagande
och ledning, energiomställning och ledarskap, samt hållbar
destinationsutveckling. På Campus bedrivs forskning bland annat inom vindkraft
och förnybar energi, och på forskningsstationen i Ar studeras bland annat
fiskebestånd och grunda vikar.
Blått Centrum, som är ett samarbete mellan Region Gotland, Uppsala universitet
och Länsstyrelsen, samlar länets kunskap och kapacitet för åtgärdsprojekt för
bättre vatten. Där ingår bland annat utveckling av landbaserad akvakultur med
försöksverksamhet på forskningsstationen i Ar.

Länsstyrelsen i Gotlands län arbetar kontinuerligt med att öka kunskapen bland
medarbetarna om Agenda 2030, vilket ökar också förmågan att arbeta med
tvärperspektiv. Som bas används FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.
I samarbete med Region Gotland och Centrum för hållbart lärande, SWEDESD,
vid Uppsala universitet arrangerade Länsstyrelsen en workshop för ledningsnivå
inom offentlig och privat sektor. Syftet var att öka kunskapen om
hållbarhetsmålen, samt att diskutera hur vi kan samverka i arbetet med Agendan.
Resultatet är tänkt att användas i processen med att ta fram en ny Regional
Utvecklingsstrategi för Gotland, där nästa RUS ska ”Agenda 2030-säkras”.
Det nystartade företagsnätverket Hållbara Gotland, som har Agenda 2030 som
utgångspunkt, har fått fart och bjuder regelbundet in till seminarier om olika
teman inom hållbarhetsområdet.
Det byggs många nya bostäder på Gotland, och flera nya områden tas i anspråk.
Konsultföretaget ÅF Gotland har i uppdrag att göra en hållbarhetsanalys av det
nya Visborgsområdet.

Länsstyrelsen Gotland utgår från principer om hållbar utveckling (i enlighet med
Regeringens proposition 2017/18:163) och arbetar integrerat med
76https://www.lansstyrelsen.se/download/18.2e0f9f621636c844027c150/1527500004800/Jämställd%20och
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klimatanpassning och miljömålen. Länsstyrelsen arbetar utifrån dessa principer
med mycket samordning internt för att hitta synergieffekter.
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