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Förord 
 
Sverige har en unik miljöpolitik där det övergripande målet är att vi till nästa generation ska 
lämna över ett samhälle där de största miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- 
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Regeringen har antagit 16 miljökvalitetsmål som 
alla är inriktade på olika miljöproblem och de följs upp med hjälp av indikatorer.  
 
Miljöövervakningens syfte är att beskriva tillståndet i miljön och i ett tidigt skede varna för 
förändringar som kan påverka tillståndet samt påvisa om miljökvalitetsmålen uppfylls. 
Årligen samlas stora mängder information in och möjligheten att utveckla starka och robusta 
miljömålsindikatorer från miljöövervakningens resultat är mycket goda. 
 
Efter den senaste revideringen av regionala miljöövervakningsprogram har mer fokus hamnat 
på både nationell och regional samordning. Idag finns 46 gemensamma delprogram som drivs 
av länsstyrelserna och styrkan ligger i att använda samma metoder, datalagring och 
utvärdering. Möjligheten finns att på en detaljerad nivå följa miljötillståndet inte bara på 
regional utan också på nationell nivå. Miljöövervakningen levererar endast ett fåtal 
indikatorer för miljömålsuppföljningen från gemensamma delprogram. Den här rapporten 
visar att ett stort antal gemensamma delprogram har möjlighet att utveckla nya indikatorer. 
Förhoppningen är att den ska väcka intresse att utveckla nya miljömålsindikatorer och 
vägleda aktörer inom de gemensamma delprogrammen 
 
Projektet är ett utvecklingsprojekt inom den regionala miljöövervakningen och har utförts av 
Länsstyrelsen i Västerbotten. Ett stort tack riktas till alla som bidragit med information om de 
gemensamma delprogrammen och pågående indikatorprojekt. Projektet har finansierats av 
Naturvårdsverket. 
 
 
 
Umeå, januari 2011 
 
Linda Backlund 
Projektledare 
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Sammanfattning 
 
Regional miljöövervakning sker på alla länsstyrelser och möjligheten att använda resultaten 
till indikatorer för miljömålsuppföljning är relativt outnyttjad. I projektet har 21 gemensamma 
delprogram utvärderats och idag levererar fem av dem underlag till totalt 12 indikatorer på 
miljömålsportalen. Resultaten visar att 19 delprogram skulle kunna utveckla nya indikatorer 
och i några fall har den processen redan påbörjats.  
 
I fyra delprogram har arbetet med utveckling av nya miljömålsindikatorer påbörjats och det är 
Tillstånd i våtmarker (via satellitdata), Häckande fåglar, Kustfåglar i Bottniska viken och 
Nyckelarter i fjällen. I 15 delprogram finns det goda möjligheter att utveckla nya 
miljömålsindikatorer. I de tre delprogrammen Stormusslor i vattendrag, Fjällvegetation och 
Smågnagare i fjällen finns redan förslag på möjliga indikatorer men utveckling har inte 
påbörjats. Delprogrammen Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog, 
Kustfisk, Miljögifter i kustfisk, Mjukbottenfauna i kust och hav och Miljötillståndet i 
skogslandskap berörs av närliggande indikatorprojekt (som till exempel IVL-s 
indikatorprojekt angående krondroppsdata, Helcom och deras indikatorprojekt Fish Pro och 
Core set samt Skogsstyrelsen/Jämtlands läns RIS-indikatorprojekt). Resterande delprogram 
har möjlighet till utveckling av indikatorer men det finns inget sådant arbete inplanerat. 
Utöver detta har nationella övervakningsprogrammet NILS mycket goda förutsättningar att 
förstärka miljömålsuppföljningen med nya indikatorer. 
 
De två delprogrammen som i dagsläget inte har möjlighet att utveckla nya indikatorer är 
Screening och Vegetationsklädda bottnar i kust och hav. Vegetationsklädda bottnar i kust och 
hav behöver först och främst vidareutveckla metodik och bedömningsgrunder. Screening 
använder en stickprovsmetodik som inte bygger på långsiktiga uppföljningar av ett tillstånd 
utan övervakar nya ämnen varje år. Det kan i sin tur leda till fortsatta och mer långvariga 
uppföljningar och då kan möjligheten att utveckla indikatorer vara större.  
 
Elva av miljökvalitetsmålen har möjlighet till nya indikatorer från den regionala 
miljöövervakningen och det är i första hand indikatorer som följer upp biologisk mångfald 
som kan utvecklas. Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv har till exempel potential att 
få närmare 20 nya indikatorer, Storslagen fjällmiljö kan få elva nya indikatorer och Begränsad 
klimatpåverkan åtta nya indikatorer. Den här utredningen visar inte behovet av indikatorer 
utan främst vilka som kan utvecklas och hur de kan följa upp miljökvalitetsmålen. 
Behovsanalyser måste tas fram av nationellt och regionalt miljökvalitetsmålsansvariga. 
 
Två statusindikatorer inom det gemensamma delprogrammet Smågnagare i fjällen (och 
Nyckelarter i fjällen) kan utvecklas omgående: 
 

• Cykliciteten hos smågnagare (Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv). 
• Vinterstörningar hos smågnagarpopulationer (Begränsad klimatpåverkan, Storslagen 

fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv). 
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Inledning 

Syftet med miljöövervakning är att med hjälp av långsiktiga och systematiska undersökningar 
följa tillståndet i miljön och i god tid upptäcka förändringar som kan påverka miljötillståndet. 
Länsstyrelsernas miljöövervakningsprogram byggs upp utefter miljöproblem som är relevanta 
för respektive län och revideras vart sjätte år. I miljöövervakningsprogrammen för 2009-2014 
finns ett antal nya regionala delprogram och många av dem är numera gemensamma för flera 
län. Till exempel omfattar Västerbottens länsprogram 42 stycken delprogram inom tio 
programområden varav 23 stycken är gemensamma. De nya programmen tillsammans med 
gamla som förstärkts ger underlag för tillståndsbeskrivningar och uppföljning av miljömålen.  
 
Som hjälp till bedömningar av miljökvalitetsmålen har indikatorer utvecklats och i skrivande 
stund finns 111 indikatorer ute på Miljömålsportalen (Miljömålsportalen 2010). Det finns 
fortfarande många miljöproblem som saknar indikatorer.  
 
Projektet har granskat 21 stycken av de gemensamma delprogram som Länsstyrelsen i 
Västerbotten är delaktig i med syfte att hitta möjligheter att skapa fler indikatorer till 
miljömålsuppföljningen. Som komplement har projektet även tittat på 
övervakningsprogrammet Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) som drivs av 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Länsstyrelsernas övervakning samordnas så ofta som 
möjligt med NILS provytor och NILS kan i framtiden ge upphov till flera indikatorer. Idag 
bidrar de 21 delprogram med 12 indikatorer på miljömålsportalen (Tabell 1) men det finns 
potential att utvinna betydligt fler (Tabell 2). 
 
Tabell 1. Lista över de fem gemensamma delprogram som idag ger underlag till befintliga indikatorer på 
miljömålsportalen. *Den befintliga indikatorn ”Häckande fåglar i fjällen” redovisas under två delprogram 
eftersom båda delprogrammen bidrar med underlag. 

 Gemensamt delprogram Befintlig indikator 

1 Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i 
skog 

Nedfall av svavel 
Nedfall av kväve 

2 Häckande fåglar i fjällen Häckande fåglar i fjällen* 
3 Nyckelarter i fjällen Antal fjällrävsföryngringar 

Antal järvar i fjällen 
Antal renar i fjällområdet 

4 Häckande fåglar Häckande fåglar 
Häckande fåglar vid vatten 
Häckande fåglar i våtmarker 
Häckande fåglar i skogen 
Häckande fåglar i 
odlingslandskapet 
Häckande fåglar i fjällen* 

5 Stormusslor i vattendrag Föryngring av flodpärlmussla 
 
Miljömålsarbetet i Sverige står för närvarande inför en relativt stor förändring. Delmålen ska 
försvinna för att ersättas med etappmål och dessutom blir preciseringarna allt viktigare. 
Etappmålen är ännu inte fastställda men för att inte indikatorutvecklingen ska stoppas upp av 
revideringen har projektets fokus främst legat på att hitta nya indikatorer som kan följa upp 
miljökvalitetsmålens definitioner och dess preciseringar (Regeringens proposition 
2009/10:155).  
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Syfte 

Det primära syftet med projektet är att miljöövervakningen ska använda sina data för 
miljömålsuppföljning i högre grad än vad som görs idag. Varje år samlas mängder av data in 
från våra regionala övervakningsprogram. I de övervakningsprogram som är gemensamma 
används dessutom samma övervakningsmetodik i alla deltagande län och även planering, 
datalagring och utvärdering är samordnade mellan involverade länsstyrelser och centrala 
myndigheter (undersökningstyper). Det ger en unik möjlighet att med hjälp av den regionala 
övervakningen få tillförlitliga bedömningar av miljötillståndet både på regional och på 
nationell nivå. 
 
Projektet förväntas bidra med följande resultat: 

- Utvärdering av gemensamma delprogram som Västerbotten är delaktiga i, med fokus 
på möjligheten att utveckla nya indikatorer.  

- Bristanalys av miljömålen med fokus på miljöövervakningens möjlighet att 
komplettera med nya indikatorer 

- Metod för hur man utvecklar en indikator från miljöövervakningsdata 
- Eventuellt en eller ett par konkreta förslag på möjliga indikatorer 

Metod 

I projektet utvärderades 21 av de gemensamma delprogram som Västerbottens län är 
delaktiga i, samt NILS, med syfte att lokalisera data användbara till nya miljömålsindikatorer. 
Om inte annat anges hämtades beskrivningar av delprogrammen från Västerbottens läns 
regionala miljöövervakningsprogram 2009-2014, Naturvårdsverket, gemensamma 
delprogramsbeskrivningar och undersökningstyper. Information om befintliga indikatorer har 
hämtats från miljömålsportalen (Miljömålsportalen 2010). All information om NILS har 
hämtats från NILS hemsida (NILS 2010) och genom personlig kontakt med Pernilla 
Christensen, analytiker inom NILS. Kontakt har även hållits med RUS (Regional utveckling 
och samverkan i miljömålssystemet). 
 
Kontakt upprättades med delprogramsansvariga på varje län samt berörda på andra centrala 
myndigheter. Diskussioner via möten, meil och telefon har förts med avseende på möjligheten 
att utveckla nya indikatorer i respektive delprogram. Pågående arbeten inriktad mot 
indikatorer, utvecklingsmöjligheter för delprogrammet samt vem eller vilka som bör ansvara 
för att föreslå och utveckla nya indikatorer dokumenterades. I vissa fall har förslag till 
förändringar i övervakningen som kan bidra till utvecklingen av nya indikatorer lämnats. 
 
Med hjälp av tidigare bristanalyser analyserades miljömålen med avseende att finna luckor 
som miljöövervakningen kan fylla. Främst har RUS bristanalys för indikatorer i 
miljömålsuppföljningen använts (RUS 2010b), liksom Miljömålsrådets årliga 
uppföljningsrapport (Miljömålsrådet 2010). Med tanke på att miljömålen och dess tidigare 
delmål nu står under förändring inriktades analysen främst på måldefinitioner och 
preciseringar. Definitioner av miljökvalitetsmål samt preciseringar är hämtade från 
miljömålspropositionen 2010 (Regeringens proposition 2009/10:155).  
 
För att underlätta framtagandet av indikatorer sammanställdes också en metod för hur man 
utvecklar en indikator från miljöövervakningsdata.  
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Vad är en indikator? 
En indikator är en mätbar företeelse som förmedlar information om miljöutvecklingen och ger 
hjälp i uppföljning och utvärdering. Genom att följa en indikators utveckling kan man få en 
uppfattning om vilken riktning miljötillståndet rör sig mot. Indikatorer kan användas antingen 
för att direkt följa upp mål eller för att öka förståelsen för utvecklingen (RUS 2010a).  
 
Det finns ett antal faktorer som kännetecknar en bra indikator, bland annat ska den vara 
relevant, enkel, giltig, upprepningsbar, tillförlitlig och känslig för störningar (KemI, 2003). 
Den ska också vara genomskinlig, dvs. vara lätt att förstå hur den är uppbyggd. I 
miljömålssammanhang ska den följa upp resultatet av miljömålsarbetet, visa hur miljön mår 
och om miljöarbetet går i rätt takt och riktning samt ge underlag för åtgärder och beslut 
(Miljömålsportalen 2010). Väl så viktigt är också indikatorns förmåga att skapa intresse och 
väcka engagemang till åtgärder hos såväl politiker, företag, skolor och universitet som 
allmänhet.  
 
I miljömålsuppföljningen finns det olika typer av indikatorer. De kan vara nationella och då 
ansvarar nationella miljömålsmyndigheter för dem och deras uppdateringar på 
miljömålsportalen. De kan vara gemensamma regionala, så kallade RUS-indikatorer. Dessa 
ansvarar RUS för. De kan också vara länsegna, dvs. specifika för endast ett län, men det 
förutsätter att det inte finns en likadan RUS-indikator. Länen ansvarar för sina länsegna 
indikatorer men de ska presenteras i enlighet med övriga indikatorer på miljömålsportalen 
(RUS 2010a).  
 
DPSIR-modellen 
I det svenska miljömålssystemet arbetar man efter DPSIR-modellen (RUS 2010a). Den 
beskriver orsakssamband i samspelet mellan samhället och miljön och utvecklades från början 
av EU-s byrå för miljö (European Environment agency, EEA). Indikatorer som används för 
miljömålsuppföljning delas in i följande klasser: 

• Drivkraft aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem  
• Påverkan fysiska aktiviteter som orsakar problemet  
• Status problemet eller tillståndet i en miljö, på grund av påverkan 
• Inverkan konsekvenser problemet orsakar 
• Respons (åtgärd) åtgärder som kan vidtas för att minska eller rätta till problemet 

Modellen möjliggör ett kretsloppsperspektiv för miljömål och miljöproblem och är därmed 
viktig i den urvalsprocess som indikatorer genomgår.   

Resultat  

Nedan följer en beskrivning av de utvärderade delprogrammen samt NILS. En översiktlig 
beskrivning finns för varje delprogram samt en redovisning för hur det aktuella 
indikatorarbetet ser ut inom delprogrammet. Här finns också förslag på hur programmets 
framtida utveckling kan se ut för att öka möjligheten till nya indikatorer, samt vilka som bör 
ansvara för att föreslå och ta fram underlag till nya indikatorer.  
 
Delprogrammen är indelade i tre grupper, beroende på vart de ligger i indikatorarbetet och hur 
möjligheten ser ut att i dagsläget utveckla nya indikatorer till miljömålsuppföljningen. 
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• Grupp 1. Delprogram som har påbörjat utvecklingen av nya miljömålsindikatorer 
(Arbete pågår redan med att utveckla nya miljömålsindikatorer). 

• Grupp 2. Delprogram som har goda möjligheter att utveckla nya indikatorer (Goda 
möjligheter att utveckla nya miljömålsindikatorer men ingen konkret utveckling har 
påbörjats). 

• Grupp 3. Delprogram som har små möjligheter att utveckla indikatorer (Liten 
möjlighet att i dagsläget utveckla nya miljömålsindikatorer).  

 
19 av de gemensamma delprogram som utvärderats har möjlighet att utveckla en eller flera 
nya indikatorer (Tabell 2 och Bilaga 1). I delprogrammen Miljötillstånd i våtmarker (via 
satellitdata), Häckande fåglar, Kustfåglar i Bottniska viken och Nyckelarter i fjällen är 
utvecklingen av nya indikatorer redan påbörjad. I resterande 15 delprogram har inga specifika 
medel för indikatorutveckling sökts men långt framskridna planer finns ändå i några av dem, 
till exempel Smågnagare i fjällen, Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog 
och Fjällvegetation (en eller två av de redan föreslagna smågnagarindikatorerna kan eventuellt 
utvecklas inom delprogrammet Nyckelarter i fjällen).  
 
Tabell 2. Lista över gemensamma delprogram som Länsstyrelsen i Västerbotten deltar i och vilka av dem som 
har möjlighet att utveckla nya indikatorer. Grupp 1 har en pågående utveckling av indikatorer, grupp 2 har goda 
möjligheter att i dagsläget utveckla nya miljömålsindikatorer och grupp 3 har små möjligheter att i dagsläget 
utveckla nya miljömålsindikatorer. 

Grupp Gemensamt delprogram Möjlighet till nya 

indikatorer 

 

1 
1 
1 
1 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
 

Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata) 
Häckande fåglar 
Kustfåglar i Bottniska viken 
Nyckelarter i fjällen 
Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i 
skog 
Mjukbottenfauna i kust och hav 
Kustfisk 
Miljögifter i kustfisk 
Vattenkvalitet i sjöar 
Vattenkvalitet i vattendrag 
Grundvattenkemi i Norrland 
Grundvattennivåer i Norrland 
Stormusslor i vattendrag 
Smågnagare i fjällen 
Fjällvegetation 
Häckande fåglar i fjällen 
Utbrott av fjällbjörkmätare 
Exploatering av havsstränder 
Miljötillståndet i skogslandskap 
Screening 
Vegetationsklädda bottnar i kust och hav 
 

Ja - pågår 
Ja - pågår 
Ja - pågår 
Ja - pågår 
Ja – goda 
 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Ja - goda 
Nej 
Nej 

 

 
Delprogrammen Utbrott av fjällbjörkmätare, Exploatering av havsstränder, Grundvattennivåer 
i Norrland och Grundvattenkemi i Norrland har ingen färdigställd undersökningstyp och 
utveckling av indikatorer kommer inte att prioriteras förrän dessa är färdiga.  
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Delprogrammet Vegetationsklädda bottnar i kust och hav behöver stärka metodiken och 
utvärderas innan indikatorer kan utvecklas. Även bedömningsgrunderna för 
makrovegetationen behöver vidareutvecklas.  
 
För delprogrammen Kustfisk, Miljögifter i kustfisk och Mjukbottenfauna i kust och hav kan 
möjligheter till nya indikatorer finnas genom samarbete med Fiskeriverket och Helcom 
(Helsinki Commission). Helcom arbetar för att skydda Östersjöns marina miljö från alla 
sorters föroreningar och samarbete pågår med Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Lettland, 
Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och EU-kommissionen (Helcom 2010). 
 
NILS har också mycket goda förutsättningar att utveckla indikatorer till flertalet 
miljökvalitetsmål och redan nu pågår utveckling av tre nya indikatorer som kan följa upp 
miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. 
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Grupp 1. Delprogram som har påbörjat utvecklingen av nya 
miljömålsindikatorer 
Fyra delprogram har pågående projekt för utveckling av nya miljömålsindikatorer. Det är 
Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata), Häckande fåglar, Kustfåglar i Bottniska viken och 
Nyckelarter i fjällen.  
 

Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata) 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Delprogrammet syftar till att följa hur våtmarkernas tillstånd förändras med avseende på 
förutsättningar för biologisk mångfald och med särskild fokus på påverkan från 
markanvändning. Strategin för delprogrammet är att jämföra och analysera satellitdata från 
olika år vilka kan ge information om förändringar av hydrologi och vegetation i öppna myrar i 
hela Sverige. Förändringsanalyser görs endast på öppna myrar i låglandet. Metoden har 
utvecklats av Naturvårdsverket tillsammans med Rymdstyrelsen, länsstyrelser och Vattenfall 
Power Consultant (VPC). Delprogrammet förväntas ge underlag till uppföljning av miljömål 
och EU-direktiv liksom miljömålsindikatorer på nationell nivå med regional upplösning.  
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

  Begränsad klimatpåverkan 
 

  Myllrande våtmarker 

  Ett rikt växt- och djurliv 

 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
För miljömålet Myllrande våtmarker finns idag fyra nationella indikatorer; Anlagda 
våtmarker, Antal skyddade våtmarker i myrskyddsplanen, Häckande fåglar i våtmarker och 
Skydd av våtmarker. Häckande fåglar i våtmarker är en statusindikator och resterande är 
responsindikatorer. Ingen av dem syftar till att beskriva själva våtmarkernas funktion och 
förändring men det finns goda möjligheter att utveckla en sådan indikator.  
 
Länsstyrelsen i Norrbotten, tillsammans med VPC och Naturvårdsverket, undersöker nu 
möjligheten att utveckla en indikator baserad på densitetskartor. Kartorna ska via en 
höjdmodell indikera förändringar av våtmarker och målet är att ta fram bra gränsvärden som 
indikatorn kan bygga på. En förändring behöver inte betyda något negativt utan är kanske helt 
naturligt, därför är också ett mål att utveckla gränsvärden för olika typer av förändringar. Till 
exempel ska förändringar kunna förklaras med naturliga processer, nya processer, gamla 
verksamheter och okända anledningar. Indikatorn kan främst följa upp miljökvalitetsmålen 
Myllrande våtmarker och kanske också Begränsad klimatpåverkan. 
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Utveckling av delprogrammet  
Alla län i Sverige ska få möjlighet att analysera sina våtmarker med satellitdata och omdrev 
ska ske vart tionde år. Västerbotten står på tur att göra sin förändringsanalys, nästkommande 
län är Jämtland och Västernorrland. Därefter följer resterande sydliga län.  
 
Inom NILS pågår ett arbete med att utveckla en nationell myrindikator som ska följa upp 
igenväxning av myrar. Möjlighet till samarbete bör undersökas med tanke på att igenväxning 
av myrar kommer att indikerar en förändring i förändringsanalysen. 
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Projektledare för delprogrammet (Naturvårdsverket) tillsammans med deltagande län bör ha 
ansvaret för att föreslå samt ta fram underlag för indikatorer. Förslagsvis kan den närmsta 
utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Utveckla förändringsindikatorn så att den kan läggas ut på miljömålsportalen 
(Projektledare, Norrbottens län, VPC och RUS) 

• Undersöka möjlighet och behov av samarbete med NILS med anledning av den 
nationella myrindikatorn som de utvecklar (Projektledare, VPC). 

• Fortsätta övervakningen i resterande län så att indikatorn kan bli nationellt heltäckande 
(Projektledare, VPC, Länsstyrelser). 

 

Häckande fåglar 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att långsiktigt övervaka den regionala fågelfaunan genom 
inventeringar enligt det nationella övervakningsprogrammet Svensk Fågeltaxering (SFT). 
Varje år inventeras ett antal standardrutter. I Västerbottens län finns till exempel 93 stycken 
varav ungefär hälften inventeras årligen. Resultatet används i bedömningen av fåglarnas 
förekomst i länet. Intressanta variabler är till exempel populationsutveckling och 
artsammansättning. För mer detaljerad metodbeskrivning, se SFT-s hemsida (Svensk 
fågeltaxering 2010). 
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Begränsad klimatförändring 
 

 Myllrande våtmarker 
 

 Levande sjöar och vattendrag 
 

 Storslagen fjällmiljö 

 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 

 Levande skogar 
 

 Ett rikt odlingslandskap 
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Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Häckande fåglar (Nationell med regional upplösning) 

Häckande fåglar i fjällen (Nationell) 

Häckande fåglar vid vatten (Nationell med regional upplösning) 

Häckande fåglar i våtmarker (Nationell) 

Häckande fåglar i skogen (Nationell med regional upplösning) 

Häckande fåglar i odlingslandskapet (Nationell med regional upplösning) 

 

Samtliga indikatorer uppdateras årligen och är statusindikatorer enligt DPSIR-modellen.  
 
De biotopspecifika indikatorerna bygger på sammansatta index baserat på arter specifika för 
den biotopen (till exempel baseras fjällindikatorn på arter specifika för fjällen) och kan 
därmed indikera tillståndet i den miljön. 
 
Indikatorn Häckande fåglar i fjällen baseras också på data från det gemensamma 
delprogrammet Häckande fåglar i fjällen se sid. 36. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Nu utvecklas en klimat-fågelindikator där hela fågelsamhället ingår. Indikatorn bygger på 
fåglars anpassning till olika temperaturregimer. Arter klassas som ”varma” eller ”kalla” arter 
och denna klassindelningen sammanslaget med arters talrikhet ger en medeltemperatur för 
fågelsamhället inom ett visst geografiskt område, ett CTI (Community Temperature Index).  
 
Genom att följa CTI för fågelsamhällena kan förändringsanalyser utföras. Sett till det data 
som hittills kommit från standardrutterna har CTI blivit signifikant högre, det vill säga 
artsammansättningen går mer och mer mot en större andel ”varma” arter. Arter anpassade till 
varmare klimat är med andra ord vanligare i dagens fågelsamhällen än vad de var för 15 år 
sedan när standardrutterna påbörjades. Indikatorn ska främst följa upp miljökvalitetsmålet 
Begränsad klimatpåverkan. (Pers. com. Martin Green, Lunds universitet) 
 
Utveckling av delprogrammet  
Klimatindikatorn kommer ut på miljömålsportalen under år 2011. Arbete med att utveckla nya 
indikatorer för det närliggande delprogrammet Kustfåglar i Bottniska viken är aktuellt för år 
2011, se sid. 18.  
 
Kvalitén på resultaten från delprogrammet bygger oavkortat på antal inventerade 
standardrutter. Ju fler rutter som inventeras, ju starkare och mer robusta resultat fås. Idag 
presenteras alla fågelindikatorer på regionsnivå men vid större inventeringsinsatser ökar 
möjligheten att även presentera dem på länsnivå.  
 
En ökad inventeringsinsats är önskvärd men idag bygger den främst på frivillighet. I södra 
och mellersta Sverige är det inga problem att få tag på frivillig personal men i de nordligare 
länen, framför allt i inlandet, är det svårare. Kvalitén på framtida resultat från Norrland är 
därmed svår att garantera eller förutspå. För att öka intresset för fågelövervakning bör 
länsstyrelsen tillsammans med projektledare än mer arbeta för att sprida information, ordna 
träffar och utbildningsmöjligheter i form av till exempel fältutflykter, seminarier och 
workshops.  
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Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Projektledare Åke Lindström och hans medarbetare på Lunds universitet har en kunskap om 
övervakningsprogrammen som gör att de är mycket lämpade att föreslå och ta fram underlag 
för framtida indikatorer. Även delaktiga län och miljömålsansvariga bör vara delaktiga. 
Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Utveckla färdigt indikatorn om fåglar och klimat baserat på CTI-index (Lunds 
universitet) 

• Arbeta för att öka frivilliginsatsen så att fler standardrutter inventeras. På sikt kan det 
resultera i att indikatorerna kan presenteras även på länsnivå. 

 

Kustfåglar i Bottniska viken 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att långsiktigt övervaka beståndsutvecklingen av häckande kust- 
och skärgårdsfågel och ta reda på fågelfaunans beståndsstorlek, förekomst och täthet i 
Bottniska viken. Det geografiska området som delprogrammet berör sträcker sig från Skutskär 
i söder till Haparanda i norr, en sträcka på 700 kilometer fågelvägen. Den långa kuststräckan 
uppvisar tydliga variationer i såväl klimat (till exempel olika tidpunkter för islossning), 
salthalt, topografi, örikedom och mänsklig påverkan (Länsstyrelsen i Västerbottens län. 
Meddelande 2010:10).  
  
I fokus för programmet ligger 28 fågelarter som anses vara kustspecifika. Fyra av arterna 
ingår i EU-s Fågeldirektiv och den svenska rödlistan och 14 av dem är utpekade som typiska 
arter för uppföljning av Natura-naturtyper. Resultat från delprogrammet kan därmed användas 
även vid uppföljning av marina habitat inom Natura 2000 (Länsstyrelsen i Västerbottens län 
2010). 
  
Fyra län är delaktiga; Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Gävleborg. 
Delprogrammet ska kunna ge underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen och den 
biologiska mångfalden och målet är även att det ska ge underlag till miljömålsindikatorer.   
 
Vilket eller vilka miljökvalitetsmål berörs av delprogrammet 
 

  Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

 

  Ett rikt växt- och djurliv 
 
 

 
 
      Begränsad klimatpåverkan 

 
 

 

  Bara naturlig försurning 
 
 

  Giftfri miljö 
 
 

  Ingen övergödning
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Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
I dagsläget finns inga indikatorer som beskriver tillståndet utifrån fågelfaunan i kust- och 
skärgårdsmiljöer. Från det gemensamma delprogrammet Häckande fåglar utvinns flera 
indikatorer, Tabell 1, men problemet är att endast fem procent av standardrutterna har 
”kustkontakt” vilket inte varit tillräckligt för en specifik kustindikator.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Medel har tilldelats för utveckling av nya miljömålsindikatorer och resultatet ska redovisas i 
mars år 2012.  
 
Utveckling av delprogrammet  
I första hand ska delprogrammet utvecklas med minst en ny indikator, helst någon eller några 
fler. Arbetet ska pågå under åren 2011-2012. Övervakningen är ny och med tiden ökar 
möjligheten till fler indikatorer. 
 
Kvarkenområdet är ett viktigt häckningsområde och för att få en heltäckande bild av områdets 
fågelfauna bör en samordnad övervakning med Finland utvecklas.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
I framtiden är det tänkt att samordningsrollen ska växla mellan de delaktiga länen. Den första 
programperioden på sex år kommer att tillfalla Västerbotten. Samordnaren bör ha rollen att 
uppdatera befintliga indikatorer (när de finns) samt föreslå nya indikatorer. Alla län som är 
delaktiga i programmet samt datavärden Artdatabanken bör också ha ett ansvar att föreslå nya 
indikatorer. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Utveckla en eller flera indikatorer till miljömålsuppföljningen. Indikatorn ska 
presenteras på miljömålsportalen (Eventuellt Lunds universitet tillsammans med 
projektledare och RUS) 

• Undersöka möjligheten att utveckla en samordnad fågelövervakning med Finland 
(Projektledare). 

 

Nyckelarter i fjällen 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att kontinuerligt sammanställa och presentera resultat från olika 
projekt, åtgärdsprogram och inventeringar som berör nyckel- och ansvarsarterna ren, 
smågnagare, dalripa, järv, fjällräv och jaktfalk. På så sätt blir resultaten mer lättillgängliga för 
såväl myndigheter som allmänhet. Nyckelarter är arter som skapar viktiga livsbetingelser för 
många andra arter. Ansvarsarter tilldelas län då en art har huvuddelen av sin svenska, 
europeiska eller världsutbredning inom länets gränser. 
 
En databas med mätserier har upprättats för renantalet i fjällsamebyarna, den totala tillgången 
på smågnagare, medeltäthet för ripor, antal järvföryngringar, antal fjällrävsföryngringar och 
antal par jaktfalkar per inventeringsområde. Databasen fylls årligen på med nya resultat.  
Genom att sammanställa populationstrender från flera nyckel- och ansvarsarter ges möjlighet 
att inte bara presentera dem på ett lättillgängligt sätt utan också följa den biologiska 
mångfalden i en större skala. 
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Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Storslagen fjällmiljö 
 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Begränsad klimatpåverkan 

 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Antal fjällrävsföryngringar – nationell med regional upplösning 

Antal järvar i fjällen - nationell 

Antal renar i fjällområdet – nationell 

 
Samtliga indikatorer uppdateras årligen och är statusindikatorer enligt DPSIR-modellen.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Under år 2011 pågår ett utvecklingsprojekt där syftet är att ge förslag på och eventuellt 
utveckla fler indikatorer från delprogrammet (”Indikatorer från det gemensamma 
delprogrammet Nyckelarter i fjällen”). Projektet bör prioritera följande 
utvecklingsmöjligheter: 
: 

• Undersöka möjligheten att få den befintliga nationella indikatorn ”Antal järvar i 
fjällen” på regional nivå? 

• Undersöka möjligheten att få den befintliga nationella indikatorn ”Antal renar i 
fjällområdet” på regional nivå. 

• Utveckla en eller två indikatorer från smågangarövervakningen, se sid. 33.  
• Undersöka möjligheten att utveckla en indikator för dalripa (nationell eller nationell 

med regional upplösning).  
 
Utveckling av delprogrammet  
Övervakning av ansvarsarterna jaktfalk och fjällräv finansieras idag endast med medel från 
åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP). Enligt förslaget till åtgärdsprogram för jaktfalk bör 
två utvalda områden inventeras varje år (ett i Norrbotten och ett i Jämtland) i syfte att följa 
populationsutvecklingen. Därutöver föreslås en inventering vart femte år i ytterligare två 
områden, ett i Norrbotten och ett i Jämtland/Västerbotten (Naturvårdsverket 2010 
Åtgärdsprogram för Jaktfalk 2010-2014). Tilldelade medel är idag för små för att säkra 
framtida inventeringar, det är till och med osäkert om miniminivåerna på de rekommenderade 
inventeringsinsatserna kan genomföras. Fjällrävsövervakningen har en något mer stabil 
finansiering men inventeringsinsatserna har minskat sedan Life-projekten Sefalo och Sefalo+ 
upphörde. En stor vikt ligger idag på uppföljning av åtgärder men för att följa 
populationsutvecklingen på ett mer objektivt sätt behövs större inventeringsinsatser. Ska 
delprogrammet fortsätta redovisa resultat från inventeringar inom åtgärdsprogram är det 
viktigt att medel tillsätts så att inventeringar kan genomföras.  
 
I dagsläget sammanställer delprogrammet resultat från sex olika projekt, åtgärdsprogram och 
inventeringar. Det är många gånger svårt att uppdatera databasen, dels på grund av 
tillgänglighet av artdata och dels på grund av ostrukturerad datalagring och obearbetade data. 
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För att underlätta denna process bör tydliga manualer utvecklas tillsammans med de projekt, 
åtgärdsprogram och inventeringar som levererar resultaten. 
 
Det finns planer på att utöka delprogrammet genom att lägga till resultat från det 
gemensamma delprogrammet Häckande fåglar i fjällen. Fåglar är en viktig basföda för många 
rovdjur i fjällen och resultat härifrån är ett bra komplement till delprogrammet.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Deltagande län med projektledare i spetsen, tillsammans med ansvariga för respektive 
artövervakning, bör ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer. Förslagsvis 
kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Driva utvecklingsprojektet ”Indikatorer från det gemensamma delprogrammet 
Nyckelarter i fjällen” i syfte att ge förslag och utveckla nya indikatorer. Fokus bör 
även läggas på att utreda huruvida inventeringar från ÅGP bör användas i 
delprogrammet då dessa övervakningar främst inriktar sig på att hitta platser för 
åtgärdsinsatser och inte övervaka tillståndet i populationen (Projektledare i samarbete 
med deltagande län samt ÅGP-ansvariga).  

• Utveckla en tydlig manual för hur resultat ska levereras till delprogrammet 
(Projektledare tillsammans med ansvariga för respektive artövervakning). 

• Undersöka möjligheten att lägga till resultat från det gemensamma delprogrammet 
Häckande fåglar i fjällen (projektledare för Nyckelarter i fjällen och projektledare för 
fågelprogrammet). 

 

Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) 

 
Beskrivning av programmet 
NILS är ett nationellt övervakningsprogram som drivs av SLU och omfattar naturtyper som 
skog, jordbruksmark, våtmark, fjäll, stränder och bebyggd miljö. Huvudsyftet är att följa 
landskapets förändringar i komposition och struktur. Resultaten ska användas inom den 
nationella miljöövervakningen och även på regional nivå om möjligt samt till 
miljömålsuppföljningen.  
 
Programmet baseras på ett stickprov bestående av 600 permanenta landskapsrutor som 
inventeras vart femte år. Rutorna är indelade i två enheter, dels en landskapsruta (5x5 km) 
som inventeras översiktligt och dels en central kilometerruta (1x1 km) som inventeras mer 
intensivt. Kilometerrutorna flygbildtolkas men inventeras även i fält, dels för att följa upp 
tolkningen och dels för att viss information endast kan fås direkt i fält.  
 
Indikatorer från NILS – under utveckling och framtida 
För att veta hur miljötillståndet ser ut och om vi når miljökvalitetsmålen i tid behövs fler 
indikatorer. NILS har möjlighet att utveckla ett stort antal nya indikatorer, främst inriktade på 
biologisk mångfald, och i dagsläget pågår utveckling av tre indikatorer. De baseras på 
igenväxningen av myrar samt gräsmarker och småbiotoper i jordbrukslandskap och följer 
främst upp miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker och Ett rikt odlingslandskap. Indikatorer 
kan utvecklas för ytterligare miljökvalitetsmål (bilaga 2) men det arbetet är ännu inte påbörjat. 
Möjlighet att utveckla indikatorer som följer landskapsmönster är också goda men tillgängligt 
datamaterial är ännu för litet.   
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Grupp 2. Delprogram som har goda möjligheter att utveckla 
nya miljömålsindikatorer 
15 delprogram har goda möjligheter att i dagsläget utveckla nya miljömålsindikatorer, se 
tabell 2. I vissa delprogram finns konkreta förslag på indikatorer, till exempel Fjällvegetation, 
Stormusslor i vattendrag och Smågnagare i fjällen. 
 

Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att tydliggöra belastningen av försurande och gödande ämnen 
till skogsmark för regional, nationell och internationell jämförelse. Eventuella geografiska 
gradienter från kust till fjäll liksom förändringar över tid ska också kunna upptäckas.  
 
Depositionen av svavel och kväve är den primära orsaken till att delar av Sveriges skogar, 
fjällområden och sjöar är försurade. Övergödningen av mark och vatten orsakas av höga 
halter av kväve- och fosfor-föreningar. Försurningen ger omfattande pH-sänkningar i mark, 
grundvatten, sjöar och vattendrag. I marken ger det sura nedfallet en utlakning av alkaliska 
näringsämnen, vilken på sikt ger näringsbrist och frigörelse av toxiskt oorganiskt aluminium. 
En ökande ackumulering av deponerat kväve kan även på sikt innebära risk för utlakning av 
kväve till sjöar och vattendrag. Ca 80 procent av det luftburna kvävet kommer från utländska 
källor.  
 
Vilket eller vilka miljökvalitetsmål berörs av programmet 
 

 Bara naturlig försurning 
 

 Levande sjöar och vattendrag 
 

 Grundvatten av god kvalitet 
 

 Levande skogar 
 

 Ingen övergödning 
 

 Storslagen fjällmiljö           

Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Nedfall av svavel (Nationell med regional upplösning) 

Nedfall av kväve (Nationell med regional upplösning) 

 
I dagsläget finns det två regionala indikatorer som kommer från delprogrammet. Indikatorn 
Nedfall av svavel bygger på krondroppsdata (totaldeposition) och Nedfall av kväve på data 
från öppet fält-mätningar (våtdeposition). Båda uppdateras årligen och är 
påverkansindikatorer enligt DPSIR-modellen. 
 
De nationella indikatorerna baseras på data från Luft- och nederbördskemiska nätet.  
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Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Projektledarna IVL Svenska miljöinstitutet arbetar för närvarande med en TEMA-rapport 
(”Mätningar och modellberäkningar inom Krondroppsnätet som underlag för 
miljömålsuppföljning”) där det utreds om delprogrammet kan bidra ytterligare till 
miljömålsuppföljningen. Rapporten beräknas vara färdig i början av 2011. Ett aktuellt förslag 
är att markvattenkemi kan bli ett bra komplement till totaldepositionen som idag används till 
övriga indikatorer. Markvattnet under rotzonen ger en indikation på risken för effekter av 
försurning i mindre vattendrag. Krondroppsnätets tidsserier visar hur återhämtningen från 
försurningen går i olika delar av landet samt hur känsliga systemen är för exempelvis 
havssaltsepisoder. De ger även en geografisk bild av skogsmarkens förmåga att hålla kvar 
kvävet i olika delar av landet. En indikator om markvattenkemi kan bidra till uppföljning av 
miljökvalitetsmålen Bara naturlig försurning och Ingen övergödning (Pers. com. Gunilla Pihl-
Karlsson, IVL). 
 
Krondroppsmätningar av deposition på öppet fält och skog kan eventuellt också bidra till en 
indikator. På nationell nivå används idag data från Luft och Nederbördskemiska nätet för att 
beräkna depositionstrender av svavel och kväve på öppet fält. På regional nivå används 
krondroppsdata men skogsmätningarna kan endast användas för svavel. Kväve 
interncirkulerar i trädkronorna och därför kan endast krondroppsmätningar från öppet fält 
användas (IVL – Krondroppsnätet 2010). En indikator som i större utsträckning kan använda 
krondroppsnätet för att följa depositionstrender är nu under utredning och den följer främst 
upp miljökvalitetsmålen Levande skogar och Bara naturlig försurning. (Pers. com. Gunilla 
Pihl-Karlsson, IVL). 
 
Utveckling av delprogrammet 
Fram tills idag har endast våtdeposition av kväve varit möjligt att beräkna då 
interncirkulationen för kväve i träden inte kunnat kompenseras för. Nu har man upptäckt en 
metod att beräkna även denna genom att använda en surrogatyta bestående av en stor mängd 
teflontrådar. På så vis kan mängden gaser och partiklar som normalt sett fastnar på blad och 
barr mätas. Resultaten påvisar att kvävenedfallet till skogen baserade på våtdeposition varit 
underskattade (IVL 2010). Resultaten bör inkorporeras i delprogrammet så snart som möjligt 
för att underlaget till indikatorn ska bli så korrekt som möjligt.  
 
För målet Bara naturlig försurning står det definierat att den biologiska mångfalden ska 
bevaras men det saknas indikatorer som visar hur växt- och djurlivet i skogen påverkas av 
försurning. Det finns en indikator om försurad skogsmark men det hade även varit intressant 
med en indikator som också följer artrikedom. Ett problem är att det är svårt att skilja 
försurningseffekter från andra påverkansfaktorer som till exempel kväveeffekter. Frågan bör 
dock lyftas för att se om möjligheten finns att utveckla en sådan indikator.  
 
Delprogrammet har på senare tid fått minskad budget vilket resulterat i nedskärningar i antalet 
stationer som i sin tur minskar möjligheten att få länsspecifika resultat. För att få in dessa 
värdefulla data måste finansiering fortsätta att besörjas. 
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Projektledare tillsammans med beställarna av data bör ansvara för att föreslå och ta fram nya 
indikatorer, i det här fallet IVL och Naturvårdsverket (NV). IVL utför mätningarna på 
uppdrag av luftvårdsförbund, länsstyrelser, Skogsstyrelsen och kommuner och även dessa bör 
medverka i indikatorarbetet. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se 
ut som nedan: 
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• Inkorporera nya forskningsresultat om kvävedepositionen i delprogrammet så att 

underlaget till indikatorn blir så korrekt som möjligt (IVL). 
• Undersöka möjligheten att utveckla en indikator för markvattenkemi (IVL).  
• Undersöka möjligheten att utveckla en indikator som bättre utnyttjar depositionsdata 

från Krondroppsnätet (IVL).  
 

Mjukbottenfauna i kust och hav 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att påvisa långsiktiga förändringar i den marina miljön som en 
effekt av främst övergödning och syrgasstagnation samt att följa den biologiska mångfalden 
med hjälp av bottenfauna. Bottenlevande arter är mycket lämpliga testorganismer inom 
miljöövervakning eftersom bottnar är de områden som först drabbas av syrebrist vid hög 
belastning av organiskt material. De är även extra utsatta med avseende på miljögifter. 
 
Vilket eller vilka miljökvalitetsmål berörs av programmet 
 

 Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

 

 Ingen övergödning 
 

 Giftfri miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 
 

 Begränsad klimatpåverkan 
 
 
 
 
 

Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga miljömålsindikatorer från delprogrammet. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Det pågår inget indikatorarbete inom delprogrammet förutom att data levereras till Helcom 
som i sin tur utvecklar indikatorer. 
 
Utveckling av delprogrammet  
Data från delprogrammet används inom Helcom och det är möjligt att dessa också kan 
användas inom den svenska miljömålsuppföljningen, åtminstone på nationell nivå. Detta bör 
undersökas. Det bör finnas möjlighet att utveckla någon mångfaldsindikator, till exempel 
artantal eller uppföljning av en specifik art. Förändring av nordliga utbredningsgränser är en 
indikator som också skulle kunna följa upp miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 
 
Bedömningsgrunder behöver utvecklas för att bättre passa områden med låg artrikedom och 
hög sötvattenspåverkan. Status för bottenfaunan beräknas utifrån ett BQI-index (Benthic 
Quality Index), vilket baseras på de tre parametrarna artsammansättning, antal arter och antal 
individer (Länsstyrelsen i Norrbotten 2008). I beräkningen får arter som är känsliga för 
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syrebrist en större vikt genom ett känslighetsvärde. I artfattiga miljöer som till exempel 
Bottenviken och Bottenhavet kan frånvaron av en art få stora konsekvenser på indexet. När 
populationen av vitmärla, Monoporeia affinis, kraschade vid sekelskiftet sjönk den ekologiska 
statusen i såväl recipientområden som referensområden till ”måttlig”.  
 
I områden med hög sötvattenspåverkan fungerar BQI inte heller fullt ut eftersom 
sötvattensarter saknar känslighetsvärden. Indexet kan med andra ord inte beskriva statusen 
fullt ut i dessa områden (Länsstyrelsen i Norrbotten 2010). Norrbottens län sökte medel från 
2011 års budget med syfte att vidareutveckla bedömningsgrunderna till att bättre passa 
sötvattensinfluerade områden men inga medel tilldelades. För detta ändamål ville man 
använda befintligt material på chironomider från Bottniska viken.  
 
Forskningsprogrammet Waters, Waterbody Assessment Tools for Ecological Reference 

conditions and status in Sweden, är ett nytt program som ska utveckla högkvalitativ forskning 
inom såväl marina som limniska vattenmiljöer. Resultaten ska kunna användas av svenska 
nationella och regionala myndigheters arbete med EU-s ramdirektiv för vatten, såväl för 
sötvatten som marina miljöer. Huvudfrågan som ska besvaras är hur våra vattenmiljöer 
reagerar på olika störningar som till exempel övergödning (Havsmiljöinstitutet 2010 - 
Waters). Här ingår att utveckla bedömningsgrunder för flertalet övervakningsprogram men 
också indikatorer genom att till exempel testa dem i olika störningsgradienter och anpassa 
dem efter lokala miljöförhållanden (Pers. com. Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet). 
Programmet förväntas pågå till och med år 2015 men för närvarande finns anslag till och med 
år 2012. Forskningsprogrammet leds av Havsmiljöinstitutet och genomförs bland annat i 
samverkan med flertalet universitet, Fiskeriverket och Statens meteorologiska och 
hydrologiska institut (SMHI). 
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Alla län som är med i delprogrammet bör ha ett ansvar att föreslå nya indikatorer men 
projektledaren bör ha ansvaret att utveckla dem. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av 
delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Undersöka möjligheten att använda Helcom´s indikatorer till den svenska 
miljömålsuppföljningen (Projektledare tillsammans med datavärden SMHI). 

• Utveckla bedömningsgrunderna så att de om möjligt anpassas till förhållanden som låg 
artrikedom och hög sötvattenspåverkan (Forskare involverade i Waters och 
projektledare tillsammans med övriga delaktiga län). 

• När BQI fungerar för alla typer av aktuella miljöer bör arbetet med att utveckla en 
indikator påbörjas. Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård behöver 
till exempel fler biologisk mångfaldsindikatorer (Projektledare tillsammans med 
deltagande län). 

 

Kustfisk 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att kartlägga tillståndet för fisksamhället av främst 
varmvattensarter i ett antal referensområden längs den svenska kusten. 
Övervakningslokalerna är utplacerade i områden som inte är direkt påverkade av mänsklig 
verksamhet för att kunna bedöma kustfiskbeståndens sammansättning. Övervakningen ska 
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spegla naturliga variationer på såväl bestånds- som individnivå samt fånga upp förändringar 
som indikerar storskalig påverkan av miljöhot som t.ex. eutrofiering, miljögifter och 
klimatförändringar. Programmet ska även identifiera förekomst av främmande arter. 
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

 

 Ingen övergödning 
 

 Giftfri miljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 
 

 Begränsad klimatpåverkan 
 
 
 
 
 
 

Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga miljömålsindikatorer från delprogrammet men däremot används resultaten 
till Helcom/Fiskeriverkets indikatorer.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Enligt miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och skärgård ska Västerhavet och 
Östersjön ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska 
bevaras. På miljömålsportalen finns ingen indikator som följer mångfalden i haven, däremot 
finns sådana indikatorer som används av både Fiskeriverket och Helcom. I det pågående 
projektet Helcom Fish Pro utvärderas befintliga indikatorer och målet är att välja ut det set 
med indikatorer som bäst beskriver kopplingen till påverkansvariabler i fisksamhällen. En 
rapport, ”The Helcom Thematic assessments”, planeras vara färdig i slutet av maj år 2011 och 
då presenteras de indikatorer som bör användas (Pers. com. Mikaela Bergenius, 
Fiskeriverket). I projektet Helcom Core set ska indikatorer för biologisk mångfald utvecklas. 
 
Indikatorerna som Helcom och Fiskeriverket använder fyller samma funktion som 
miljömålsuppföljningens indikatorer och det vore rimligt att använda dem även här. 
 
Utveckling av delprogrammet  
Befintliga indikatorer finns redan inom Fiskeriverket och Helcom men de genomgår nu en 
utvärdering. När Helcom Fish Pro är avslutat och rapporten presenterat de indikatorer som 
bäst kan följa påverkansfaktorer i fisksamhällen bör det ses över om de även kan användas 
inom den svenska miljömålsuppföjningen. Likaså gäller för de biologisk 
mångfaldsindikatorer som utvecklas i Helcom Core set. 
 
Liksom för de gemensamma delprogrammen Mjukbottenfauna i kust och hav och 
Vegetationsklädda bottnar i kust och hav kommer forskningsprogrammet Waters att bistå med 
forskningsresultat kring bedömningsgrunder och utveckling av indikatorer även för 
Kustfiskprogrammet. 
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Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Alla län som är med i delprogrammet bör ha ett ansvar att föreslå nya indikatorer men även 
Fiskeriverket som är nationell datavärd och mycket insatta i Helcom projekten. Förslagsvis 
kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Undersöka möjligheten att börja använda indikatorer utifrån Helcom Fish pro och 
Helcom Core set till miljömålsuppföljningen (Projektledare tillsammans med 
Fiskeriverket, deltagande län och RUS). 

• Upprätthålla kontakt med Waters med avseende på deras utvecklingsarbete med 
indikatorer (Projektledare och deltagande län).  

 

Miljögifter i kustfisk 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att uppskatta nivåer och normal variation av tungmetaller och 
organiska miljögifter i fisk vid utvalda lokaler och mellan lokaler. För att kunna beskriva 
miljögiftsbelastningen och tillhandahålla representativa referensvärden för regionala och 
lokala miljögiftsstudier sker övervakningen i representativa utsjö- och kustlokaler, inte direkt 
påverkade av mänsklig aktivitet. Förändringar i tid såväl som geografiska skillnader beskrivs 
på ett kvantitativt sätt. Resultaten kopplas till hälsomässiga aspekter och 
konsumtionsbegränsningar samt påvisar eventuella hot mot olika fiskarter och den biologiska 
mångfalden. 
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 Giftfri miljö 

 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Precis som för Kustfiskprogrammet utvinns inga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
men däremot till indikatorer som Helcom använder.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Det enda indikatorarbete som idag sker inom delprogrammet är leverans av underlag till 
Helcoms indikatorer.  Nu har det även startat ett nytt projekt inom Helcom Core set med 
syftet att utveckla fler indikatorer för miljögifter och biologisk mångfald (Pers. com. Anders 
Bignert, Naturhistoriska riksmuseet).  
 
Utveckling av delprogrammet  
I framtiden bör det redas ut om Helcoms indikatorer även kan användas till den svenska 
miljömålsuppföljningen, se även Kustfisk, sid. 25. Delprogrammet kan komma att förändras 
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utifrån behov enligt ramdirektivet för vatten samt marina strategier, både utifrån ämnen som 
mäts och metodiken.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Projektledare tillsammans med Naturhistoriska Riksmuseet, NRM, (som utför analyser och 
kvalitetssäkrar data) och datavärd IVL bör ha det främsta ansvaret att föreslå nya indikatorer 
samt arbeta aktivt för att skapa nya miljömålsindikatorer. Även deltagande län bör vara 
involverade. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Undersöka möjligheten att börja använda indikatorer utifrån projektet Helcom Core 
set till miljömålsuppföljningen (Projektledare tillsammans med NRM, deltagande län 
och RUS). 

 

Vattenkvalitet i sjöar 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Delprogrammet syftar till att följa långsiktiga vattenkemiska och biologiska trender i sjöar. De 
övervakade sjöarna, så kallade trendsjöar, är både regionala och nationella och främst 
försurningskänsliga. Sjöar som påverkas av lokala aktiviteter och punktutsläpp är 
bortprioriterade för att resultaten bättre ska kunna spegla diffus miljöpåverkan i form av 
försurning men också klimat och luftburen påverkan från metaller och miljögifter. Det finns 
drygt hundra stycken nationella trendsjöar varav åtta ligger i Västerbotten. Här finns dessutom 
nio regionala trendjöar. 
 
I nationella trendsjöar provtas vattenkemi, bottenfauna, klorofyll och växtplankton. I vissa, 
knappt hälften, utförs även nätprovfiske. I de regionala trendsjöarna provtas främst 
vattenkemi och till viss del nätprovfiske. Ambitionen är att alla också ska provtas för klorofyll 
och växtplankton.   
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Bara naturlig försurning 
 
  

 Levande sjöar och vattendrag

Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Det pågår inget aktivt indikatorarbete inom delprogrammet. 
 
Utveckling av delprogrammet  
Programmet ska utvärderas under år 2011. En stor mängd data samlas årligen in från 
delprogrammet och möjligheten att utveckla nya indikatorer till miljömålsuppföljningen bör 
undersökas.  
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Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Projektledare tillsammans med deltagande län bör ansvara för att föreslå och ta fram underlag 
för indikatorer. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Utvärdera delprogrammet (deltagande län). 
• Undersöka möjligheten att utveckla indikatorer (projektledare och deltagande län). 

 

Vattenkvalitet i vattendrag 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att följa långsiktiga vattenkemiska och biologiska trender i  
vattendrag. Likt delprogrammet om trendsjöar är målet att resultatet i första hand ska spegla 
effekter av diffus miljöpåverkan. Det finns närmare 70 nationella trendvattendrag och i 
Västerbottens övervakningsprogram ingår fyra nationella och 14 regionala trendvattendrag. 
För de regionala trendvattendragen provtas vattenkemi, episodkemi, bottenfauna på våren och 
provfiske. I de nationella trendvattendragen provtas även kiselalger och bottenfauna på 
hösten.  
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Bara naturlig försurning 
 

 Levande sjöar och vattendrag 

Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Det pågår inget indikatorarbete inom delprogrammet. 
 
Utveckling av delprogrammet  
Programmet ska utvärderas under år 2011 och utveckling av nya indikatorer till 
miljömålsuppföljningen bör prioriteras.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Projektledare tillsammans med deltagande län bör ansvara för att föreslå och ta fram underlag 
för indikatorer. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Utvärdera delprogrammet (deltagande län). 
• Undersöka möjligheten att utveckla indikatorer (projektledare och deltagande län). 

 

Grundvattenkemi i Norrland 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att övervaka den kemiska statusen i grundvattenmagasin och 
följa grundvattenkemiska trender i referensområden och potentiella riskområden. 
Övervakningen ska ske via trend- och omdrevsstationer. I största möjliga mån ska 
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delprogrammet svara upp mot Vattenförvaltningens behov av kontrollerande övervakning av 
grundvatten.  
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Grundvatten av god kvalitet 
 

 Giftfri miljö 

 Levande sjöar och vattendrag 

 
 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Delprogrammet är ännu under utveckling och därför finns inga färdiga indikatorer. Data från 
delprogrammet kommer att lämpa sig väl till underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen 
”Grundvatten av god kvalitet”, ”Giftfri miljö” och ”Levande sjöar och vattendrag”. Data 
kommer även att kunna användas till den redan befintliga indikatorn ”Klorid i grundvattnet”. 
Det är även möjligt att data kan användas till tidigare föreslagna indikatorer som ”Nitrat, 
bekämpningsmedel och tungmetaller i vattentäkter” samt ”Försurningspåverkat grundvatten”. 
 
Utveckling av delprogrammet  
I den närmaste framtiden ska strategin för delprogrammet färdigställas där stationer, 
parametrar och frekvenser för provtagning i olika typologiområden ska fastställas. Därefter 
kan man börja fokusera på utveckling av nya indikatorer.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Delprogramsansvariga bör ansvara för att föreslå och ta fram underlag för nya indikatorer 
tillsammans med SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) som är datavärd. Även 
miljömålsansvariga på RUS och Naturvårdsverket bör kunna föreslå nya indikatorer om 
behov finns. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Färdigställa strategin för delprogrammet (Projektledare och deltagande län) 
• Undersöka möjligheten att utveckla nya indikatorer (Projektledare och SGU) 
• Utveckla rutiner för hur data från delprogrammet kan komplettera den befintliga 

indikatorn ”Klorid i grundvatten” (SGU) 
• Undersöka möjligheten att utveckla tidigare föreslagna indikatorer med 

delprogrammets data (Projektledare och SGU) 
 

Grundvattennivåer i Norrland 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att förtäta det nationella övervakningsprogrammet för 
grundvattennivåer. Genom att få en bättre regional kunskap om den kvantitativa statusen för 
grundvattennivåer svarar delprogrammet väl upp mot Vattenförvaltningens behov, men även 
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för uppföljning av miljökvalitetsmålen ”Grundvatten av god kvalitet” och ”Levande sjöar och 
vattendrag”. Det kan även följa upp Myllrande våtmarker eftersom kontaktplatserna mellan 
grund- och ytvatten ofta är just myrmarker och nivåförändringar kan påverka våtmarkernas 
flora och fauna. 
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Grundvatten av god kvalitet 
 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Myllrande våtmarker 
 
 
 
 
 

Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Delprogrammet är ännu under utveckling och därför finns inga färdiga indikatorer. Data från 
delprogrammet kommer att lämpa sig väl till underlag för uppföljning av miljökvalitetsmålen 
”Grundvatten av god kvalitet” och ”Levande sjöar och vattendrag”. 
 
Utveckling av delprogrammet  
I den närmaste framtiden ska strategin för delprogrammet färdigställas där bland annat 
kvalitetssäkring av data och stationer ska genomföras och metod för nivåmätning utvecklas. 
Därefter kan man börja fokusera på utveckling av nya indikatorer 
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Delprogramsansvariga bör ansvara för att föreslå och ta fram underlag för nya indikatorer 
tillsammans med datavärd (Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, är föreslagna som 
datavärd). Även miljömålsansvariga på RUS och Naturvårdsverket bör kunna föreslå nya 
indikatorer om behov finns. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut 
som nedan: 
 

• Färdigställa strategin för delprogrammet (Projektledare och deltagande län) 
• Undersöka möjligheten att utveckla nya indikatorer (Projektledare och SGU) 

 

Stormusslor i vattendrag 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att övervaka miljötillstånd och status hos musselpopulationer 
samt att långsiktigt följa deras utveckling. Den starkt hotade flodpärlmusslan (Margeritifera 

margeritifera) står i särskild fokus men även övriga stormusslor som målarmusslor och 
dammusslor (Unio och Anodonta) övervakas. Delprogrammet beskriver livsmiljöer och 
bedömer eventuella hotbilder samt ger förslag på möjliga åtgärder för att eliminera hoten. En 
viktig del av övervakningen är att följa föryngringen hos populationerna samt kartlägga nya 
förekomster. 
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Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 

 Levande sjöar och vattendrag 

 Bara naturlig försurning 

 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Föryngring av flodpärlmussla (Nationell med regional upplösning) 

 

Indikatorn uppdateras årligen och är en statusindikator enligt DPSIR-modellen. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
I dagsläget pågår inget projekt med att ta fram nya indikatorer men underlaget finns för att 
utveckla åtminstone tre nya indikatorer, främst för de övriga sällsynta stormusselarterna 
Tjockskalig målarmussla (Unio crassus), Äkta målarmussla (Unio pictorum) och Flat 
dammussla (Pseudanodonta complanata). Alla tre arter finns med på den svenska rödlistan 
som Artdatabanken upprätthåller och uppdaterar regelbundet. Den tjockskaliga målarmusslan 
anses, precis som flodpärlmusslan, vara starkt hotad och de övriga två klassas som nära 
hotade (Rödlistan 2010). 
 
Stormusslor är generellt sett mycket lämpliga som indikatorer då de har en komplex 
reproduktion, är relativt långlivade, stationära och lättövervakade. De har även höga krav på 
sin miljö, om än ingen annan art är lika kräsen som flodpärlmusslan. Den tjockskaliga 
målarmusslan är en sydlig art vars utbredning ur ett historiskt perspektiv aldrig nått mer än till 
de sydöstra delarna av Sverige, med sydöstra Dalarna som nordligaste utpost. Den äkta 
målarmusslan är även den en sydländsk art vars nordligaste utbredning härrör från Vendelån i 
Uppland. Flat dammussla har sin nordligaste post i södra Medelpad men stora 
utbredningsluckor finns. Troligtvis har den försvunnit från flertalet tidigare koloniserade 
områden. (Lundberg och Bergengren, 2008)  
 
I motsats till flodpärlmusslan är kunskapen om de tre arternas utbredning måttliga, främst 
beroende på de bristfälliga inventeringsinsatser som gjorts. På senare tid har fokus hamnat allt 
mer på dessa arter och statusen blir därmed allt säkrare. Det finns i dagsläget en önskan om att 
utveckla indikatorer för de tre arterna och de bör då främst inrikta sig på förekomst - i vilka 
sjöar och vattendrag finns arterna.  
 
Utveckling av delprogrammet  
Indikatorer bör utvecklas för de tre hotade arterna Tjockskalig målarmussla, Äkta 
målarmussla och Flat dammussla. Det skulle ge Sverige en komplett bild av våra hotade 
stormusselarter. I dagsläget finns bara en indikator för flodpärlmussla men då de övriga 
arterna lever i mer lugnflytande vattendrag och sjöar kan till exempel försurningsproblematik 
och igenslamning ytterligare följas upp.  
 
Nu har den nystartade Musselportalen (Musselportalen 2010) kommit igång, en portal som 
drivs av Artdatabanken. Tanken är att alla län ska lägga in sina musseldata här och i framtiden 
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ska data kunna plockas ut i olika former av grupperingar. Uppdatering av indikatorer kommer 
därmed att bli enkel, kostnads- och tidseffektiv.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Alla län som är delaktiga i delprogrammet bör ha ansvar att föreslå nya indikatorer men det 
största ansvaret bör ligga på projektledarlänen. Västernorrland och Jönköpings län och 
Artdatabanken, via Musselportalen, bör också ha ett ansvar då de är nationell datavärd. 
Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Utveckla Musselportalen för att underlätta uppdateringen av musselindikatorer 
(Artdatabanken, projektledare och Västerbottens län som idag ansvarar för 
uppdatering av indikatorn). 

• Undersöka behov och möjlighet till utveckling av indikatorer för de tre övriga hotade 
stormusselarterna (Projektledare, RUS) 

 

Smågnagare i fjällen 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att samla in bakgrundsdata som kan användas för att tolka 
fortplantnings- och beståndsförändringar hos rovdäggdjur, rovfåglar och ugglor i fjällen.  
Övervakningen detekterar avvikelser från smågnagarnas normala täthetsvariationer. Sådana 
avvikelser kan indikera störningar i fortplantning och beståndsvariation vilket bland annat kan 
bero på klimatförändringar, landskapsförändringar och kemisk påverkan. Miljöprovbanken 

(vid Naturhistoriska Riksmuseet) förses med fångstmaterialet av smågnagare för retrospektiva 
studier, till exempel kemiska analyser och undersökningar av djurens 
fortplantningsförhållanden.  
 
Vilket eller vilka miljökvalitetsmål berörs av programmet 
 

 Storslagen fjällmiljö 
 

 Begränsad klimatpåverkan 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 
 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Smågnagare är en viktig del i fjällekosystemets näringskedja och påverkar den biologiska 
mångfalden. Variationen i sorktillgången styr reproduktionsframgång och därmed 
beståndsstorlek av såväl rovdäggdjur, rovfåglar och ugglor, vilka i sin tur kan påverka andra 
arter. Indikatorer från delprogrammet kan därmed följa upp den biologiska mångfalden i 
fjällen. I dagsläget sker inget aktivt arbete med att utveckla indikatorer men diskussioner har 
påbörjats. Förhoppningsvis kan förslag utvecklas under år 2011 genom ett projekt inom 
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delprogrammet Nyckelarter i fjällen, se sid. 19. Det finns stora möjligheter att utveckla 
framför allt två indikatorer från delprogrammet (Pers. com. Birger Hörnfeldt, SLU). 
 

• Cykliciteten hos smågnagarpopulationerna varierar kraftigt från år till år. En indikator 
skulle kunna visa på fångstindex, det vill säga antalet fångade individer per hundra 
fällnätter för tre arter – åkersork (Microtus agrestis), gråsiding (Clethrionomus 

rufocanus) och fjällämmel (Lemmus lemmus). Här kan man visa såväl vår- som 
hösttätheter och det kan bli en nationell indikator med regional upplösning för 
miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. 

• Mycket av smågnagardynamiken på fjällen styrs av vinterförhållanden (Kausryd et al 
2008). Genom att titta på skillnaden mellan höst- och vårtätheten kan man dra vissa 
slutsatser om vad som hänt under vinterhalvåret. Denna indikator kan också bli 
nationell med regional upplösning för miljökvalitetsmålen Storslagen fjällmiljö, 
Begränsad klimatpåverkan och Ett rikt växt- och djurliv. 

 
Utveckling av delprogrammet  
Västerbottens län har tilldelats medel för att utveckla fler indikatorer från det gemensamma 
delprogrammet Nyckelarter i fjällen. Här ingår bland annat data från 
smågnagarövervakningen (se sid 33) och förmodligen kan ett förslag till en 
smågnagarindikator utvecklas då.  
 
Smågnagarövervakningen pågår i dagsläget i alla fjällän och när det gäller Västerbotten även i 
skogslandskapet. Nästa år påbörjas övervakning i Västerbottens kustland och då ges en 
möjlighet att se smågnagardynamiken längs hela gradienten från kust till fjäll. Målsättningen 
är att utveckla indikatorer som visar populationsdynamiken och vinterförhållanden i fjäll-, 
skogs- och kustland. En sådan indikator blir i så fall regional för Västerbottens län och kan 
utvecklas när övervakningen i kustlandet kommit igång.  
 
I en studie från Norge (Kausrud et al. 2008) har man undersökt hur snöförhållanden korrelerar 
med klimatdata. Man fann ett samband mellan temperaturfluktuationer och snöns hårdhet, 
vilket ger en bra bild över det subnivala rummet. Tidig isbark tros påverka födotillgången för 
många arter och därmed också populationsstorleken hos smågnagare. Önskvärt vore att utöka 
övervakningen med snöstudier längsmed gradienten som följs vid smågnagarinventeringen 
och därefter utveckla en ”klimatfunktion” som utifrån temperatur kan påvisa snö- och 
isförhållanden. En indikator baserad på en sådan klimatfunktion kan följa upp 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan och Storslagen fjällmiljö.  
 
Även pärluggleövervakningen ska utökas. Detta är inte ett gemensamt delprogram utan drivs 
av SLU men resultaten är nära sammanknippade med smågnagarresultaten och därför är det 
värt att nämna här. Pärlugglan är, liksom många andra rovdjur, rovfåglar och ugglor, starkt 
beroende av smågnagare och deras reproduktionsframgång är direkt kopplat till tillgången av 
smågnagare. Skogsövervakningen har pågått i många år men nu ska man titta närmare på 
pärluggla i en klimatgradient och även övervaka kustland och fjällen. Fjällövervakningen 
startade upp under år 2010 och kustövervakningen börjar år 2011. Möjlighet finns att utveckla 
en pärluggleindikator för skogslandskapet och målsättningen är att indikatorer ska utvecklas 
även för fjäll- och kustbiotoper (Pers. com Birger Hörnfeldt, SLU).  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Det främsta ansvaret att ta fram nya indikatorer och ta fram underlag bör ligga på 
projektledaren men även ansvariga för respektive fjällän som är med i delprogrammet samt 
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miljömålsansvarig. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som 
nedan: 
 

• Utveckla ett förslag till två indikatorer, en som följer cykliciteten och en som följer 
vinterförhållanden. Den förstnämnda kan utvecklas av projektledare för det 
kommande Nyckelartsprojektet, i samarbete med projektledare för 
smågnagarövervakningen Birger Hörnfeldt och deltagande län. Indikatorn som följer 
vinterförhållanden bör utvecklas av projektledare Birger Hörnfeldt och deltagande län.   

• Undersöka möjligheten att utöka övervakningen med snöstudier för att utveckla en 
klimatfunktion (projektledare tillsammans med delprogramsansvariga på fjällänen). 

 

Fjällvegetation 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Klimatförändringar orsakar eller kan förväntas orsaka omfattande förändringar i vegetationen 
längs hela fjällkedjan. Träd och skogsgränser förskjuts uppåt och förutsättningen för andra 
kärlväxters utbredningsmönster förändras. Syftet med delprogrammet är att fånga upp och 
följa förändringar i vegetationen på utvalda fjälltoppar. I dessa regioner lever många arter på 
eller nära sina utbredningsgränser varför man kan förvänta sig tidiga och tydliga effekter av 
ett ändrat klimat. I delprogrammet övervakas såväl trädskikt som busk-, fält- och bottenskikt. 
Alla kärlväxter registreras i provytorna samt utvalda busk- och bladlavar.  
 
Vilket eller vilka miljökvalitetsmål berörs av programmet 
 

 Begränsad klimatpåverkan 
 

 Storslagen fjällmiljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet.  
 
Den enda indikatorn som i dagsläget relaterar till fjällvegetation är Jämtlands regionala 
indikator ”Trädgränsens förändring”.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Ett mål med delprogrammet är att utveckla nya indikatorer, främst för miljökvalitetsmålen 
Begränsad klimatpåverkan och Storslagen fjällmiljö. Förslag på fyra indikatorer finns 
beskrivna i den gemensamma delprogramsbeskrivningen, se nedan.  
 
För miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan finns tre förslag på nya indikatorer: 

1. Klimatrelaterade förändringar i växtarters utbredning i höjdled på kalfjället. 
Intressanta arter skulle kunna vara t.ex. kruståtel, skogsstjärna, fjällgröna. 

2. Förändringar i höjdled med avseende på kalfjällets buskskikt 
3. Förändringar i höjdled med avseende på bottenskiktets struktur 

För miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö finns ett förslag på en ny indikator: 
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1. Förändringar i typiska fjällarters/skogsarters utbredning, t.ex isranunkel, fjällgröna, 
fjällglim, skogsstjärna, gullris 

 
Metoden i delprogrammet överensstämmer delvis med övervakningsprogrammet NILS 
(Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) som drivs av SLU. Genom att kombinera data 
från delprogrammet med NILS data blir resultaten starkare och mer robusta. Ett sådant 
samarbete skulle kunna möjliggöra en utveckling av fler indikatorer. 
 
Utveckling av delprogrammet  
År 2011 ska metoden utvärderas, bland annat med avseende på uppläggets (antal transekter, 
provytornas höjdfördelning etc.) statistiska robusthet. När utvärderingen är klar kan 
indikatorer utvecklas. Fjällgruppen bör bland annat bjuda in fjällforskare och representanter 
från NILS för att tillsammans diskutera indikatorförslagen ytterligare. Länsspecifika 
indikatorer kan vara nödvändiga eftersom fjällkedjan är mycket variabel och 
artsammansättningen skiljer sig åt från fjäll till fjäll.  
 
När man talar om fjällbjörkskog ligger mycket fokus på träd- och skogsgräns och inte på 
själva strukturen i skogen. Nu har det visat sig att fjällbjörkskogen var avsevärt glesare på 
flygbilder från 1950-1960-tal jämfört med vad den är på nutida bilder. Delprogrammet bör 
utöka sina inventeringsrutor till att även undersöka några rutor i fjällbjörkskogen och då även 
anpassa parametrarna till själva strukturen i skogen. Det krävs även en specifik undersökning 
som tittar närmare på de gamla bilderna och jämför med dagens bilder. (Pers com. Pernilla 
Christensen, SLU). 
 
På grund av klimatförändringar kan arter i framtiden förväntas förekomma på högre altituder 
än idag. Inventeringen bör därför utökas till att även täcka in fjällbjörkskog vilket ger en 
möjlighet att förutspå vilka arter som i framtiden kan bli mer frekvent förekommande på 
kalfjället.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Projektledare tillsammans med delprogramsansvariga bör ansvara för att föreslå och ta fram 
underlag för nya indikatorer. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se 
ut som nedan: 
 

• Utvärdera metoden, inklusive en utökad övervakning som även täcker in 
fjällbjörkskog (projektledare Jämtlands län tillsammans med konsult och övriga 
deltagande län) 

• Utveckla föreslagna indikatorer samt undersöka möjligheten att utveckla en indikator 
om fjällbjörkskogens struktur (Projektledare i samarbete med övriga i fjällgruppen 
samt relevanta forskare).  

 

Häckande fåglar i fjällen 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att förtäta det nationella övervakningsprogrammet Svensk 
fågeltaxering och få ett starkare dataunderlag för fjällen, både ur ett nationellt och regionalt 
perspektiv. Varken Dalarna, Jämtland eller Västerbotten har tillräckligt med 
inventeringslinjer, så kallade standardrutter, från Svensk fågeltaxering för att det ska gå att få 
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ut säkra trender och utvecklingskurvor för fjällfågelarter. Norrbotten har ett något mindre 
behov av förstärkning.  
 
Delprogrammet ska övervaka den biologiska mångfalden och målet är också att kunna påvisa 
trender och fluktuationer i fågelpopulationer samt koppla ihop förändringar i 
populationsstorlek hos olika fågelarter mot klimatförändringar. Standardrutterna är 
samlokaliserade med NILS övervakningsrutor vilket också möjliggör att koppla förändringar i 
fågelpopulationer till habitatförändringar.  
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Begränsad klimatpåverkan 
 

 Storslagen fjällmiljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 

 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Häckande fåglar i fjällen (nationell) 
 
Utöver data från delprogrammet bygger även indikatorn på data från delprogrammet 
Häckande fåglar samt från Luvre (Lund University Vindel River Expedition) och 
fågelövervakningar vid Ånnsjöns fågelstation Den följer 36 arter fågelarter som häckar i 
fjällnära skog samt på kalfjäll. Indikatorn uppdateras årligen och är en statusindikator enligt 
DPSIR-modellen. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Det pågår inget indikatorarbete inom delprogrammet men resultat från delprogrammet 
kommer att ingå i den klimatindikator som nu utvecklas inom delprogrammet Häckande 
fåglar, se sid. 16. Möjlighet kan också finnas att utveckla en klimatindikator inriktad på 
fjällfåglar. 
 
Utveckling av delprogrammet  
Delprogrammet ska utvärderas år 2014 och då finns också möjligheten att titta närmare på 
möjligheten att utveckla nya indikatorer. Till exempel kanske det går att utveckla en 
fjällfågelindikator som kan följa upp miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 
 
Eventuellt kommer resultat från delprogrammet i framtiden även presenteras i det 
gemensamma delprogrammet Nyckelarter i fjällen, se sid. 19. 
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Lunds universitet som är datavärd har utvecklat samtliga befintliga fågelindikatorer och det är 
rimligt att de fortsätter ha den rollen. Projektledare samt övriga län som deltar i 
delprogrammet bör också ta ansvar för att föreslå indikatorer. Förslagsvis kan den närmsta 
utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
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• Undersöka möjligheten för delprogrammet att delta i det gemensamma delprogrammet 
Nyckelarter i fjällen (Projektledare tillsammans med projektledare för det 
gemensamma delprogrammet Nyckelarter i fjällen). 

• Utvärdera delprogrammet, delvis med fokus på möjlighet och behov att utveckla nya 
indikatorer samt förbättra den befintliga. Undersöka möjligheten att utveckla en 
klimatindikator. 

 

Utbrott av fjällbjörkmätare 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att fortlöpande registrera nya mätarutbrott samt följa upp och 
bedöma vilka effekter utbrotten får på skogen. Ungefär vart tionde år kaläts stora arealer 
fjällbjörkskog av mätarlarver och vid omfattande angrepp kan stora mängder skott och äldre 
stammar dö, både av direkta och sekundera orsaker. Angreppen är en betydelsefull 
störningsregim och det är viktigt att kunna särskilja effekter på skogen i mätarangripna 
områden och effekter av klimat och annat utnyttjande.  
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Begränsad klimatpåverkan 
 

 Storslagen fjällmiljö 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 

 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Fjällbjörkmätarutbrott sker med ungefär vart tionde år vilket resulterar i att data inkommer 
väldigt sällan. Inom programmet pågår nu en diskussion om en indikator som kan hantera så 
sporadiska data. En möjlig indikator kan vara frekvensen av utbrott över tiden. 
Förutsättningen för en sådan indikator är att den baseras på områden som alltid övervakas, 
först då blir data robust och säkert. Arbetet med att undersöka vilka områden som skulle 
kunna passa för ändamålet bör prioriteras nästkommande år. 
 
Utveckling av delprogrammet  
En undersökningstyp är under bearbetning och beräknas vara färdig i början av år 2011. 
SLU´s databas Skogsskada ska också anpassas för att bättre passa delprogrammets 
datastruktur. Målsättningen är att SLU ska bli datavärd för delprogrammet. 
 
En informationsbroschyr ska utvecklas under första delen av 2011. Delprogrammet har 
möjlighet att täcka upp ett mycket större område om allmänhet, turister och näringsliv i 
fjällområdet kan hjälpa till att tipsa om nya utbrott. Tanken är att broschyren ska lämnas till 
bland annat turiststugor, fjällstationer, naturrum, helikopterfirmor och andra turistföretag. 
Även länsstyrelsens personal som rör sig i fjällområden ska få en utbildning om utbrotten. 
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Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Deltagande län samt involverade personer på SLU bör ansvara för att föreslå och ta fram 
underlag för indikatorer. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut 
som nedan: 
 

• Fastställa undersökningstypen (Projektledare och Naturvårdsverket). 
• Undersöka möjligheten till en indikator som följer frekvensen av utbrott över tid 

(Projektledare och forskarna Helena Bylund och Åke Lindelöw tillsammans med 
övriga deltagande län). 

• Utveckla en informationsbroschyr för att öka chansen att få in tips på nya 
fjällbjörkmätarutbrott i områden där länsstyrelsen inte har en egen övervakning 
(Projektledare i samarbete med övriga deltagande län). 

• Utveckla databasen Skogsskada, dels för att anpassa den till delprogrammets dataflöde 
och dels för att underlätta uppdatering av en framtida indikator (SLU tillsammans med 
projektledare). 

 

Exploatering av havsstränder 

 
Beskrivning av delprogrammet 
På senare tid har det växt fram ett behov av en gemensam metod för att kartera 
exploateringsgraden av våra kustzoner, på fastland såväl som på öar. Flertalet län har utfört 
studier av den fysiska påverkan i kustzonen men olika analysmetoder har använts och 
resultaten är därmed inte jämförbara.  
 
Syftet med delprogrammet är att utveckla gemensamma parametrar som kan används för att 
beskriva graden av kustområdets exploatering. Programmet ska även utveckla analysmetoder 
för respektive parameter som tas fram, en metod för kvalitetssäkring samt en metod för hur 
parametrarna ska följas upp. Det är inte möjligt att utveckla en komplett metod som passar för 
hela landet då förutsättningar och problematik ser olika ut för olika områden. Vissa 
parametrar bör trots allt kunna inventeras och analyseras med samma metod, till exempel 
bryggor och byggnader. De gemensamma parametrarna är en förutsättning för att vi ska 
kunna jämföra exploateringsgraden och dess förändringstakt i olika delar av landet. 
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

  Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

  Ett rikt växt- och djurliv 

 
Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
I dagsläget finns inga indi katorer från delprogrammet.  
 
Statistiska centralbyrån (SCB) levererar data till den befintliga indikatorn ”Strandnära 
byggande vid havet” som följer upp miljökvalitetsmålet Hav i balans samt levande kust och 
skärgård. Den täcker in nybyggnationer i form av hus inom 100 meter från havsstrand, 
exklusive tätortsområden. Icke skattepliktiga byggnader som till exempel sjukhus och skolor 
samt ekonomibyggnader och mindre bodar ingår inte. 
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Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Delprogrammet är ännu under utveckling och därför finns inga färdiga indikatorer. I första 
hand måste metodik fastställas och parametrar testas på geografiskt olika platser i landet, 
därefter kan man fokusera på att utveckla en eller flera indikatorer. Parametrarna som redan 
valts ut anses vara väl användbara för miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust 
och skärgård” på både nationell och regional nivå.   
 
Utveckling av delprogrammet  
Utveckling av nya indikatorer, en eller vid behov flera, bör startas upp så fort metodiken är 
fastställd. Den indikator som finns täcker bara in hus men mindre byggnationer som bryggor 
och pirar är också betydelsefulla för naturvärden, friluftsvärden, tillgänglighet och 
rekreationsmöjlighet. En ny indikator bör därmed även täcka in dessa byggnader.  
 
Byggnationer i kustzonen kan även påverka djur- och växtlivet genom att de tappar en 
opåverkad livsmiljö. En indikator som följer upp nybyggnationer kan därmed också följa upp 
miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv. 
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Projektledare tillsammans Metria miljöanalys (som utvecklar metoden) bör ansvara för att 
föreslå och ta fram underlag för indikatorer, liksom övriga deltagande län. Förslagsvis kan 
den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Fortsätta utveckla metoden så att den kan fungera över hela den svenska kusten 
(Metria miljöanalys och projektledare). 

• Undersöka möjligheten att utveckla en eller flera indikatorer utifrån de resultat som 
inkommer. Det kan vara aktuellt med både nationella och regionala indikatorer 
eftersom den svenska kustremsan är komplex (Metria miljöanalys och projektledare 
tillsammans med deltagande län).  

 

Miljötillståndet i skogslandskap 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att med hjälp av Riksinventeringen av skog (RIS) följa 
regionala förändringar med fokus på skogliga naturvärden. I RIS ingår data från 
inventeringarna Riksskogstaxeringen (RT) och Markinventeringen (MI). Parametrar som kan 
lämpa sig för regional miljöövervakning är till exempel volym död ved, skogens 
åldersfördelning och trädslagssammansättning. RIS utvärderar parametrarna och resultatet 
används därefter inom den regionala miljöövervakningen och miljömålsuppföljningen. För 
vanliga parametrar kan utvärderingar göras av regionala länsvisa resultat men ovanligare 
parametrar kan endast utvärderas för länsöverskridande regioner. Länen kan beställa nya 
utvärderingar vart femte år. 
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Levande skogar 
 

 Ett rikt växt- och djurliv 
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Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
I dagsläget finns inga indi katorer från delprogrammet.  
 
Tre befintliga indikatorer kommer direkt från riksskogstaxeringen och det är ”Gammal skog”, 
”Hård död ved” och ”Äldre lövrik skog”. Indikatorn ”Gammal skog” är en statusindikator 
enligt DPSIR-modellen och de övriga två är respons- och statusindikatorer. De uppdateras 
årligen och är alla nationella med skogsvårdsregioner som regionsupplösning. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
Det pågår inget arbete med att utveckla indikatorer inom delprogrammet. Däremot driver 
Skogsstyrelsen (SKS) och Länsstyrelsen i Jämtlands län ett närliggande projekt där man 
undersöker vilka RIS-parametrar som bäst kan fungera som indikatorer för biologisk 
mångfald. Målet är att utveckla fler nationella indikatorer (med regional upplösning där det är 
möjligt) för miljökvalitetsmålen Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv. Projektet 
undersöker också möjligheten att kombinera RIS-parametrar med data från Artdatabanken. 
Under våren 2011 ska ett första förslag på prioritering av parametrar vara färdigt. (Pers com 
Ulrika Siira, Skogsstyrelsen) 

 
Utveckling av delprogrammet  
Syftet med projektet som drivs av Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen i Jämtlands läns är främst 
att utveckla nya miljömålsindikatorer från RIS-data, samma data som delprogrammet bygger 
på. Delprogrammet bör därför avvakta med utveckling av indikatorer tills resultat från 
projektet är presenterat. Först då bör en diskussion föras om fler regionala indikatorer behövs. 
Fokus bör nu främst ligga på att färdigställa den webbsida som ska presentera resultat samt 
eventuellt undersöka om fler län vill delta i delprogrammet.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Ansvaret för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer bör främst ligga hos projektledare 
och RIS. I dagsläget bör dock små resurser läggas på detta, i väntan på resultat från pågående 
SKS-projekt. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Färdigställa webbplatsen där resultat från delprogrammet kan presenteras 
(Projektledare tillsammans med IT-enhet) 

• Undersöka intresset hos övriga län att delta i delprogrammet (Projektledare och NV). 
• När SKS-projektet om indikatorer presenterat sina resultat bör en diskussion tas om 

huruvida fler regionala indikatorer behövs (Projektledare och RIS tillsammans med 
deltagande län). 
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Grupp 3. Små möjligheter att utveckla nya 
miljömålsindikatorer 
Två delprogram har i dagsläget små möjligheter att utveckla nya miljömålsindikatorer och det 
är Screening och Vegetationsklädda bottnar i kust och hav.  
 

Screening av miljögifter 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att förtäta den nationella screeningen och därmed få en bättre 
bild av miljögiftssituationen på regional nivå samt upptäcka miljögifter som kan utgöra ett hot 
mot människors hälsa. Förtätningen innebär att varje deltagande län kan rikta sin övervakning 
mot de områden som är särskilt viktiga ur ett lokalt och regional perspektiv. Med screening 
menas översiktliga inventeringar och är ett första steg i att identifiera hälso- och miljövådliga 
ämnen. 
 
Varje år väljer Naturvårdsverket ut ett antal ämnen som är aktuella för screening. På listan för 
år 2010 fanns bland annat läkemedel, polyklorerade naftalener (PCN) och klorhexidin med 
(Naturvårdsverket 2010. Ämnen som screenas 2000-2010). Länsstyrelserna i respektive län 
väljer ut de ämnen som är av intresse för dem, vanligtvis tre till fem stycken. Urval av 
provtagningslokaler beror av vilket ämne som screenas, vanligt förekommande är 
reningsverk.  
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Giftfri miljö 
 

 God bebyggd miljö 

Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
I dagsläget finns inga indi katorer från delprogrammet.  
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
KemI (Kemikalieinspektionen) kom för några år sedan med ett förslag till en indikator, 
”Andel av året mätta prioriterade ämnen som överskrider visst bråkvärde av satta riktvärden 
(%)” (Kemi 2003). Förslaget har inte vidareutvecklats och ett av problemen är att de ämnen 
som väljs ut i screening-programmet oftast är relativt okända och saknar riktvärden, vilket 
omöjliggör uträkning av kvoter. Länen väljer dessutom själva ut vilka av de utpekade ämnena 
som ska screenas, vilket kan innebära att ämnen screenas på väldigt få platser. 
 
Om resultat från screeningen visar på förhöjda värden av ett ämne kan övervakningsprogram 
startas upp för att fortsätta övervaka ämnet under en längre tid. Ett exempel på detta finns i 
Skåne där man startat upp en övervakning av nonylfenol vid vissa större reningsverk. 
Nonylfenol anses vara ett indikatorämne och var ett av Naturvårdsverkets utvalda ämnen år 
2008. Det räknas som ett av de mest problematiska ämnena enligt EU:s vattendirektiv och 
används bland annat vid tillverkning av plaster. Experiment visar att kemikalien är 
hormonstörande vid höga doser och det finns en möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga 
och fosterskador. Nonylfenol är också mycket giftigt för vattenorganismer och kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön (KemI 2009. Nonylfenol). I en studie utförd av 
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Naturvårdsverket och Livsmedelsverket fann man låga halter av nonylfenol i blodet hos 
nyblivna mödrar (Naturvårdsverket 2010. Nonylfenol) Det bör utredas om nonylfenol kan 
vara lämplig som en indikator till uppföljningen av miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och de 
två vatteninriktade miljökvalitetsmålen.  
 
Utveckling av delprogrammet  
Det är svårt att ta fram konkreta förslag till nya indikatorer från delprogrammet eftersom 
metoden bygger på stickprovsprovtagning i både tid och rum. Då länen fritt får välja vilka av 
de utvalda ämnena som ska screenas finns dessutom en risk att ämnen bara provtas på ett fåtal 
platser. Fler indikatorer behövs emellertid, gärna sådana som riktar in sig på både människors 
hälsa och naturmiljön. Indikatorutvecklingen bör kanske främst rikta in sig på den fas som 
kommer efter screeningen. Om ett ämne detekteras med förhöjda nivåer och det anses vara en 
lämplig indikator bör fokus på utveckling av en indikator läggas här. Den fortsatta 
övervakningen av nonylfenol i Skåne är ett bra exempel som eventuellt kan leda till en 
indikator som riktar in sig på både människors hälsa och vattenmiljö.  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Deltagande län tillsammans med IVL som är datavärd och KEMI som är ansvarig myndighet 
för miljömålet Giftfri miljö bör vara drivande i frågan om att ge förslag till nya indikatorer 
och ta fram underlag till dessa. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av delprogrammet 
se ut som nedan: 
 

• Med avseende på indikatorutveckling bör fokus läggas på de ämnen som visar 
förhöjda värden. Är ämnet lämpligt som indikator bör möjligheten för en mer 
storskalig övervakning undersökas. 

 

Vegetationsklädda bottnar i kust och hav 

 
Beskrivning av delprogrammet 
Syftet med delprogrammet är att följa långsiktiga förändringar av makrovegetationssamhällen 
i den marina miljön som orsakas av övergödning eller klimatförändringar. Artsammansättning 
och djuputbredning övervakas liksom förekomster av främmande arter. En gång per år utförs 
en dykinventering då djuputbredning och täckningsgrad av olika arter av växter och djur 
dokumenteras. Statusen för ett område bedöms med hjälp av en sammanvägd ekologisk 
kvalitetskvot, EQR. Kvoten baseras på ett antal utvalda indikatorarters maximala 
djuputbredning (Naturvårdsverket och Havsmiljöinstitutet 2010). 
 
Vilket eller vilka miljömål berörs av delprogrammet 
 

 Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

 

 Ingen övergödning 
 

 Ett rikt växt- och djurliv 
 
 

 Begränsad klimatpåverkan
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Befintliga miljömålsindikatorer från delprogrammet 
Idag utvinns inga indikatorer från delprogrammet. 
 
Indikatorarbetet inom delprogrammet 
I dagsläget finns ingen indikator som direkt relaterar till de vegetationsklädda bottnarna i 
havet. De påverkas förvisso av näringsämnen som släpps ut i havet vilket det finns vissa 
indikatorer för (kväve och fosfor i havet), men dessa är status-indikatorer. Det är önskvärt att 
få en inverkansindikator som också kan påvisa konsekvenserna av utsläppen. Länsstyrelsen i 
Södermanland föreslog ”Blåstångens utbredning” som ny indikator till RUS men den är svår 
att applicera. Det är svårt att entydigt bestämma blåstångens, Fucus vesiculosus, utbredning, 
det är känsligt att använda arten som indikator eftersom olika populationer har visat sig ha 
egna dynamiker som inte kan kopplas till onaturliga störningar och därtill förekommer inte 
blåstång längs hela den svenska kusten. Salthalt är den begränsande faktorn och tången når 
upp till Norra Kvarken. 
 
Utveckling av delprogrammet  
Vegetationen påverkas av förändrade förhållanden i vattenkvaliteten som pH, halter av 
näringsämnen eller främmande ämnen. Det finns problem inom delprogrammet på flera 
nivåer. Det handlar om faktorer som metodikens upplösning och noggrannhet, 
mellanårsvariation hos vegetationssamhället men även vilka variabler man ska titta på. Hur 
många dyklinjer behövs, hur ska dyklinjerna placeras, hur hanterar man olika bottensubstrat?  
 
Ett grundläggande problem för metoden är att den bygger på subjektiva bedömningar 
(täckningsgrad) och individuell artkunskap. Utförare behöver därför utbildas och framför allt 
genomgå kalibreringsövningar för att resultaten ska bli så jämförbara som möjligt. NILS har 
till exempel utvecklat en kalibreringsövning för täckningsgrader som mycket enkelt skulle 
kunna användas under en utbildning.  
 
Bedömningsgrunderna är också dåligt anpassade till grunda förhållanden med mjuka 
havsbottnar, vilket är dominerande i exempelvis Norra Kvarken och Bottenviken. Varken 
djupkrav eller arter som används som bedömningsgrunder fungerar i dessa områden. 
Forskningsprogrammet Waters kommer sannolikt att bidra till förbättrade bedömningsgrunder 
och utveckling av indikatorer.  
 
Sammanfattningsvis kan utveckling av nya indikatorer påbörjas när metodiken är mer robust 
och statistiskt testad. Förslag på möjliga indikatorer skulle kunna vara ”Antal arter i 
förhållande till salinitet” eller någon form av täckningsindex för känsliga arter  
 
Vem ska ansvara för att föreslå och ta fram underlag för indikatorer? 
Alla län som är med i delprogrammet bör ha ett ansvar att föreslå nya indikatorer men 
projektledaren ska ha ansvaret att utveckla dem. Förslagsvis kan den närmsta utvecklingen av 
delprogrammet se ut som nedan: 
 

• Vidareutveckla bedömningsgrunder och metodik (Forskare involverade i Waters och 
projektledare, eventuellt tillsammans med övriga delaktiga län). 

• Påbörja övervakning även i påverkade områden (Alla deltagande län). 
• Bygga upp en utbildning för utövare där bland annat artkunskap och 

kalibreringsövning för täckningsgradsbedömningar ingår (Projektledare) 
• Undersöka möjligheten att utveckla en eller fler nya biologisk mångfaldsindikatorer, 

gärna status-indikatorer (Projektledare tillsammans med deltagande län). 



 45 

En brist- och möjlighetsanalys ur 
miljökvalitetsmålens synvinkel 

 
Nedan följer en bristanalys som främst inriktar sig på områden som de gemensamma 
delprogrammen kan påverka. De flesta delprogrammen har stor potential att förstärka 
miljömålsuppföljningen genom utvecklandet av nya indikatorer.  

 

Begränsad klimatpåverkan   
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Begränsad klimatpåverkan: 
 

• Förändrade våtmarker – utveckling pågår (Miljötillståndet i våtmarker (via 
satellitdata)) 

• Smågnagare och vinterförhållanden (Smågnagare i fjällen) 
• Klimatrelaterade förändringar i växtarters utbredning i höjdled på kalfjället 

(Fjällvegetation) 
• Förändringar i höjdled med avseende på kalfjällets buskskikt (Fjällvegetation) 
• Förändringar i höjdled med avseende på bottenskiktets struktur (Fjällvegetation) 
• Klimat-fjällfågel (Häckande fåglar i fjällen) 
• Frekvens av fjällbjörkmätarutbrott (Utbrott av fjällbjörkmätare) 
• Klimat-fågelindikator – utveckling pågår (Häckande fåglar) 

 
Begränsad klimatpåverkan är ett mål som är mycket svårt att uppnå eftersom bakomliggande 
problem är globala. Det krävs kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser inte bara i Sverige 
utan även i andra länder, framför allt i utvecklingsländerna (Regeringens proposition 
2009/10:155). Det är förmodligen anledningen till att det bara finns fem indikatorer på 
miljömålsportalen. De är främst inriktade på energi, utsläpp av växthusgaser och el. Endast en 
indikator följer upp den biologiska mångfalden och det är Fjällrävsföryngringar.  
 
Preciseringarna av målet hänvisar till ett temperaturmål och ett koncentrationsmål. Inget av 
delprogrammen följer direkt upp preciseringarna men däremot effekterna av 
temperaturförändringar, till exempel fjäll-, fågel- och våtmarksdelprogrammen. Möjligheten 
att utveckla nya påverkansindikatorer till klimatmålet är därmed goda. I definitionen av målet 
står att den biologiska mångfalden ska bevaras och det är främst här som miljöövervakningen 
kan svara upp. 
 
Fjällen är en känslig miljö och övervakningen är viktig för uppföljningen av klimatmålet. 
Både flora och fauna förväntas bli påverkade i ett tidigt skede då flertalet arter lever på sin 
utbredningsrand. En ökad temperatur kan till exempel eliminera extrema biotoper, förändra 
konkurrenssituationer och i slutändan påverka artsammansättningen. Scenarier som att 
snölegor försvinner och frekvensen av mätarangrepp på fjällbjörkskog ökar kan mycket väl 
bli verklighet om temperaturen höjs. I projektet har fem fjällinriktade delprogram utvärderats 
varav tre kan ge upphov till nya indikatorer för uppföljning av klimatmålet (Smågnagare i 
fjällen, Fjällvegetation och Nyckelarter i fjällen). Även Utbrott av Fjällbjörkmätare och 
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Häckande fåglar i fjällen kan ha möjlighet att utveckla indikatorer men det behöver utredas 
närmare.  
 
Enligt bristanalysen som RUS arbetar på (RUS 2010b) anses trädgränsens förändring vara en 
möjlig indikator till klimatmålet och Jämtlands län har nu tagit fram en regional 
trädgränsindikator. Övriga fjällän har i dagsläget inte samma underlag men det vore bra om 
det gick att ta fram en gemensam indikator för hela fjällkedjan.  
 
Klimat och fåglar är en ny indikator från delprogrammet Häckande fåglar som ska presenteras 
på miljömålsportalen under våren 2011. Den bygger på att arter klassas in som ”varma” eller 
”kalla”. Utifrån detta kan ett så kallat CTI (Community Temperature Index) beräknas. CTI 
förväntas bli högre om temperaturen höjs. 
 
I delprogrammet Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata) är en förändringsindikator under 
utveckling. Huvudmålet för indikatorn kommer att vara Myllrande våtmarker men den kan 
även följa upp klimatmålet som en indikator förbiologisk mångfald. Även NILS arbetar med 
en våtmarksindikator som bör kunna följa upp klimatmålet.  
 
I Norrbottens län finns ett delprogram som övervakar palsmyrar och rekommendationen är att 
även Västerbottens län deltar i delprogrammet. Palsar består av torv vars innersta kärna är 
frusen året om, så kallad permafrost (Stockholms universitet 2008). Kol frigörs när permafrost 
tinar och frigörs i form av växthusgaserna metan och koldioxid, vilket ytterligare bidrar till 
den globala uppvärmningen. De sydligast kända palsmyrarna finns i Västerbottens län men 
mycket tyder på att de är kollapsade. Den exakta utbredningen för aktiva palsar bör fastställas 
och en indikator som följer palsarna utvecklas.  
 

Frisk luft 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Frisk luft: 
 

• Deposition av svavel och kväve (Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i 
skog) 

 
Preciseringarna av luftmålet är alla relaterade till gränsvärden av olika ämnen och de 
gemensamma delprogrammen övervakar inget av dessa. De brister som RUS påpekar i sin 
senaste bristanalys om indikatorer i miljömålsuppföljningen (RUS 2010b) kan därför inte 
åtgärdas med hjälp av delprogrammen. Däremot står det i måldefinitionen att luften ska vara 
så ren att djur och växter inte skadas. Här kan delprogrammet Nedfall av luftföroreningar och 
markvattenkvalitet i skog bidra med underlag genom en indikator som följer deposition av 
svavel och kväve på öppet fält och i skog.  

 

Bara naturlig försurning 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Bara naturlig försurning: 
 

• Markvattenkemi och dess effekter på mindre vattendrag (Nedfall av luftföroreningar 
och markvattenkvalitet i skog) 
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• Deposition av svavel och kväve (Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i 
skog) 

• Biologisk mångfald i sjöar (Vattenkvalitet i sjöar) 
• Biologisk mångfald i mindre vattendrag (Vattenkvalitet i vattendrag) 
• Försurningspåverkade grundvatten (Grundvattenkemi i Norrland) 

 
Preciseringen av målet säger bland annat att den onaturliga försurningen av marken inte ska 
skada den biologiska mångfalden men ingen av de tio indikatorer som finns under målet på 
miljömålsportalen hänvisar till detta. Indikatorerna Försurning av skogsmark och Försurning 
av sjöar är förvisso indirekt kopplade till den biologiska mångfalden men det behövs 
indikatorer som direkt följer hur växt- och djurliv påverkas. Även en indikator som följer hur 
mindre vattendrag påverkas av försurning saknas.  
 
De enda delprogram som i dagsläget bör ha möjlighet att leverera underlag till en biologisk 
försurningsindikator är Vattenkvalitet i sjöar och Vattenkvalitet i vattendrag. Det finns inga 
uttalade förslag till sådana indikatorer, ett problem är svårigheten att urskilja 
försurningseffekter från till exempel kväveeffekter. Länsstyrelsen i Skåne har sammanställt 16 
möjliga försurningsindikatorer och av dem rekommenderas främst hallon, blåsippa, gul 
kantarell och trattkantarell för fortsatt övervakning eftersom de är mest allmänt spridda över 
Sverige. (Länsstyrelsen i Skåne län, 2010:20). En regional övervakning av dessa skulle kunna 
ge en bättre bild av hur försurning påverkar den biologiska mångfalden. 
 
I delprogrammet Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog finns möjlighet att 
utveckla en indikator som följer försurningseffekter i mindre vattendrag. Förslaget är att följa 
markvattenkemin vilket kan ge indikationer på risk för effekter av försurning i mindre 
vattendrag. En indikator som bättre utnyttjar krondroppsdata för deposition av svavel och 
kväve planeras också vilket ger en ännu bättre bild av försurningssituationen i 
skogslandskapet. Ytterligare indikatorer som följer upp mindre vattendrag bör kunna utvinnas 
från delprogrammet Vattenkvalitet i vattendrag, framför allt på nationell nivå. Här samlas 
årligen stora mängder data in, vattenkemiska såväl som biologiska.  
 
Det finns ingen specifik precisering angående försurning i grundvatten men delprogrammet 
Grundvattenkemi i Norrland kan i framtiden eventuellt utveckla en indikator som följer 
försurningspåverkade grundvatten. En sådan indikator bör följa upp inte bara 
grundvattenmålet utan även försurningsmålet.  
 
Inom delprogrammet Kiselalger i vattendrag pågår ett projekt där möjligheten för kiselalger 
att fungera som indikator för näringspåverkan samt försurning undersöks. Maria Kahlert på 
SLU är utförare av uppdraget och ska slutredovisa resultatet under våren år 2011. Önskvärt 
vore om fler län kan delta i delprogrammet eftersom biologiska indikatorer för 
miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning behövs på nationell såväl som på regional nivå. 

 

Skyddande ozonskikt 
Av de gemensamma delprogram som utvärderats i detta projekt följer inget delprogram upp 
miljökvalitetsmålet Skyddande ozonskikt. 
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Säker strålmiljö 
Av de gemensamma delprogram som utvärderats i detta projekt följer inget delprogram upp 
miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. 
 

Giftfri miljö 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Giftfri miljö 
 

• Helcom/Fiskeriverkets indikatorer, inklusive Helcom Core Set (Kustfisk och 
Miljögifter i kustfisk) 

 
Enligt miljökvalitetsmålet Giftfri miljö ska vår miljö vara fri från ämnen som kan hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Det finns ingen indikator som följer upp 
hur växt- och djurlivet påverkas vilket bland annat påpekas i den bristanalys om indikatorer i 
miljömålsuppföljningen som RUS arbetar på (RUS 2010b). Till exempel är de flesta 
indikatorer på miljömålsportalen inriktade på produkter/varor/människor.  
 
Helcom och Fiskeriverket har flera indikatorer som årligen uppdateras med dataunderlag från 
det gemensamma delprogrammet Miljögifter i kustfisk och i det nystartade projektet Helcom 
Core Set är målet att ta fram nya indikatorer för miljögifter och biologisk mångfald.  Det bör 
undersökas om dessa befintliga och nya biologiska mångfaldsindikatorer även går att använda 
inom den svenska miljömålsuppföljningen.  
 
En precisering handlar om att den totala exponeringen av särskilt farliga ämnen ska vara nära 
noll och att exponering av övriga ämnen inte ska vara skadliga för människors hälsa Det är 
svårt att ta fram konkreta förslag till indikatorer inom delprogrammet Screening eftersom 
metoden bygger på stickprovsprovtagning i både tid och rum. Dessutom övervakas ämnen 
som är relativt okända. Screeningens främsta möjlighet att bidra till miljömålsuppföljningen 
ligger förmodligen inte i att utveckla nya indikatorer utan snarare att uppmärksamma ämnen 
som bör övervakas i större utsträckning än vad som sker idag och då eventuellt upptäcka 
lämpliga indikatorämnen.  
 
Delprogrammet Kustfåglar i Bottniska viken kan ha möjlighet att utveckla en Kustfågel-
giftindikator men det behöver undersökas närmare. Medel har tilldelats för att utveckla nya 
indikatorer under åren 2011-2012 och då kan tillfälle ges till detta. 
 
Länsstyrelsen i Blekinge län har tilldelats medel för att vidareutveckla det gemensamma 
delprogrammet Kiselalger i vattendrag. Kiselalger förmodas vara lämpliga som biologiska 
indikatorer på miljögifter (metaller och pesticider) och kan tillämpas på de flesta vattendrag 
och sjöar. Syftet är att samla in kiselalgsprover i samband med PRIO-projektets provtagningar 
och i framtiden använda data till utveckling av en ny indikator. Medel tilldelades inte för 
själva utvecklingen av indikatorn. Önskvärt vore om fler län kan delta i delprogrammet 
eftersom biologiska indikatorer för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö behövs på nationell såväl 
som på regional nivå. 
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Ingen övergödning 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Ingen övergödning 
 

• Markvattenkemi och dess effekter på mindre vattendrag (Nedfall av luftföroreningar 
och markvattenkvalitet i skog) 

• Helcom/Fiskeriverket (Kustfisk) 
• Helcom Fish Pro (Kustfisk) 

 
Fyra av delprogrammen som utvärderats i projektet har möjlighet att följa upp målet Ingen 
övergödning men bara delprogrammet Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i 
skog kan svara direkt till preciseringarna. Resterande tre kan istället följa upp måldefinitionen 
som säger att halten av gödande ämnen inte ska påverka förutsättningarna för den biologiska 
mångfalden negativt. Idag saknas indikatorer som påvisar hur växt- och djurliv och mindre 
vattendrag påverkas av övergödning. 
 
Inom delprogrammet Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i skog undersöks nu 
möjligheten att utveckla en indikator för markvattenkemi. En sådan indikator kan följa upp 
miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning men även målet Ingen övergödning eftersom den 
ger svar på hur skogsmarkens förmåga att hålla kvar kvävet förhåller sig.  
 
Inom delprogrammet Kustfisk bör det finnas goda möjligheter att utveckla en eller flera 
biologiska mångfaldsindikatorer som kan följa upp övergödningsmålet. Fiskeriverket och 
Helcom har ett stort antal befintliga indikatorer som används i syfte att följa 
fiskpopulationerna och det pågår även specifika indikatorprojekt som vidareutvecklar 
indikatorerna för att bättre kunna följa påverkan (se under målet Hav i balans samt en levande 
kust och skärgård, sid. 50).  
 

Levande sjöar och vattendrag 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Levande sjöar och vattendrag 
 

• Förekomst av tjockskalig målarmussla (Stormusslor i vattendrag) 
• Förekomst av äkta målarmussla (Stormusslor i vattendrag) 
• Förekomst av flat dammussla (Stormusslor i vattendrag) 
• Biologisk mångfald i sjöar (Vattenkvalitet i sjöar) 
• Biologisk mångfald i mindre vattendrag (Vattenkvalitet i vattendrag) 

 
De tio preciseringarna som finns under miljömålet har förankrat den biologiska mångfalden 
relativt väl. Två av de utvärderade delprogrammen levererar indikatorer till 
miljömålsportalen, Föryngring av flodpärlmussla och Häckande fåglar vid vatten, men 
möjlighet finns att utveckla ytterligare några indikatorer om det anses vara behövligt. 
 
Delprogrammet Stormusslor i vattendrag har ingen pågående utveckling av nya indikatorer 
men underlag finns för åtminstone tre nya statusindikatorer. Indikatorerna ska i så fall inrikta 
sig på förekomst - i vilka sjöar och vattendrag finns de övriga sällsynta stormusselarterna 
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Tjockskalig målarmussla (Unio crassus), Äkta målarmussla (Unio pictorum) och Flat 
dammussla (Pseudanodonta complanata)? Alla tre arterna finns med på den svenska 
rödlistan, tjockskalig målarmusslan bedöms vara starkt hotad och de övriga två nära hotade.  
Genom att utveckla de tre musselindikatorerna kan vi få en komplett bild över våra hotade 
stormusselarter. I dagsläget finns bara en indikator för flodpärlmussla men då de övriga 
arterna lever i mer lugnflytande vattendrag och sjöar kan till exempel försurningsproblematik 
och igenslamning ytterligare följas upp. Nu har dessutom den nationella Musselportalen 
startat, en databas som utvecklats av Artdatabanken på uppdrag av Naturvårdsverket 
(Musselportalen 2010). Här ska alla län lägga in sina musseldata och i framtiden kan data 
plockas ut i olika former av grupperingar. Uppdatering av indikatorer kan därmed bli enkel, 
kostnads- och tidseffektiv.   
 
De gemensamma delprogrammen Vattenkvalitet i sjöar och Vattenkvalitet i vattendrag bör ha 
möjlighet att leverera underlag till nya indikatorer men det finns i dagsläget inga utarbetade 
förslag. De bör till exempel kunna följa upp preciseringarna om livskraftiga bestånd och god 
ytvattenstatus med avseende på artsammansättning och kemiska och fysikaliska förhållanden. 
 

Grundvatten av god kvalitet 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Grundvatten av god kvalitet 
 

• Grundvattennivåer (Grundvattennivåer i Norrland) 
• Försurningspåverkade grundvatten (Grundvattennivåer i Norrland) 

 
Enligt definitionen av målet ska grundvattnet ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning 
samt vara en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. Två delprogram berörs 
av målet men de är ännu under utveckling. Delprogrammet Grundvattennivåer i Norrland 
följer upp den tredje preciseringen som säger att förbrukning eller annan aktivitet inte ska 
sänka grundvattennivån så att tillgång och kvalitet blir för låg. Delprogrammet 
Grundvattenkemi i Norrland följer upp preciseringarna som rör kvaliteten på grundvattnet. 
Båda delprogrammen har möjlighet att utveckla indikatorer, bland annat en indikator som 
följer försurningspåverkade grundvatten. En sådan indikator kan även följa upp 
miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning. Data från delprogrammen kommer även att 
tillgodose Vattenförvaltningens behov rörande grundvatten. 
 

Hav i balans samt en levande kust och skärgård  
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Hav i balans samt en levande kust och 
skärgård 
 

• Helcom Fish Pro (Kustfisk) 
• Helcom Coreset (Miljögifter i kustfisk) 
• Helcom (Mjukbottenfauna i kust och hav) 
• Exploatering av havsstränder (Exploatering av havsstränder och NILS) 
• Kustfåglar längs norrlandskusten (Kustfåglar i Bottniska viken) 
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Enligt måldefinitionen ska Västerhavet och Östersjön ha en långsiktigt hållbar 
produktionsförmåga och den biologiska mångfalden bevaras. Även flertalet preciseringar 
knyter an till den biologiska mångfalden och möjliggörandet för livskraftiga populationer. Det 
finns ingen befintlig indikator som följer upp mångfalden men flera av delprogrammen 
övervakar den biologiska mångfalden och kan utveckla nya indikatorer för detta. 
 
I delprogrammet Kustfisk finns stora möjligheter till nya indikatorer tack vare att Helcom och 
Fiskeriverket tillsammans har befintliga indikatorer som bör gå att använda även i den 
svenska miljömålsuppföljningen. I projektet Helcom Fish Pro utvärderas befintliga 
fiskindikatorer i syfte att ta fram de indikatorer som bäst följer påverkansfaktorer i 
fisksamhällen. Rapporten färdigställs under våren 2011 och därefter bör samarbete inledas 
med syfte att se över möjligheten att använda indikatorer även till den svenska 
miljömålsuppföljningen. 
 
Det finns även goda möjligheter för delprogrammet Miljögifter i kustfisk Mjukbottenfauna i 
kust och hav att ta hjälp av Helcom för att skapa nya indikatorer till miljömålsuppföljningen. 
Bland annat ska projektet Helcom Coreset ta fram nya indikatorer för miljögifter och 
biologisk mångfald. 
 
Två av preciseringarna hänvisar till bebyggelse och bibehållandet av till exempel 
friluftsvärden. I delprogrammet Exploatering av havsstränder utvecklas nu en metod för att 
övervaka Sveriges havsstränder, vilket kommer att resultera i en ny indikator. NILS samlar in 
liknande data och har också möjlighet att ta fram en indikator för exploateringen av stränder 
vid kusten. Det rekommenderas att de två övervakningsprogrammen undersöker möjligheten 
att samverka för att ge en ännu mer komplett bild av utveckling och eventuella förändringar 
längs kustbandet. 
 
Delprogrammet Kustfåglar i Bottniska viken kan bidra med en förbättrad uppföljning av 
biologisk mångfald längs den norrländska kustremsan och dess skärgårdar. Ett stort antal arter 
ska följas och medel har beviljats för att utveckla nya indikatorer. Hur många som ska 
utvecklas är osäkert men en eller ett par bör vara fullt möjligt. Önskvärt vore om åtminstone 
en indikator kopplade till havsmålet då det saknas biologiska mångfaldsindikatorer.  
 

 

Myllrande våtmarker 
 
Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Myllrande våtmarker 
 

• Förändring av våtmarker (Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata)) 
• Igenväxning av våtmarker (NILS) 
• Exploatering av våtmarker (NILS) 

 
Det finns fyra myrindikatorer på miljömålsportalen och de täcker väl upp anlagda och 
skyddade våtmarker samt fåglar på våtmarker. Däremot saknas en indikator som kan visa om 
våtmarkerna förändras eller ej och i så fall till vilken grad. Preciseringarna för 
miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker säger bland annat att våtmarker av varierande slag 
ska finnas med en bevarad biologisk mångfald, våtmarkers ekosystemtjänster ska 
upprätthållas och arter ska ha långsiktigt livskraftiga populationer.   
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I det gemensamma delprogrammet Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata) utvecklas en 
indikator som följer upp förändringar i våtmarker. Förändringar ska upptäckas med hjälp av 
densitetskartor via en höjdmodell och förhoppningen är också att man ska kunna se vilken typ 
av process som orsakat förändring. Processer som möjligtvis kan urskiljas är naturliga 
processer, onaturliga processer, gamla verksamheter och okända anledningar. Den här 
indikatorn klassas som högprioriterad i rapporten om våtmarksindikatorer som Länsstyrelsen i 
Jönköpings län har gett ut, se nedan (Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2009:32). 
 
Få indikatorer följer upp våtmarksmålet och bara en rör växt- och djurlivet på våtmarker. 
Övervakningen av palsmyrar kan förmodligen resultera i en indikator men det behövs också 
fler rikstäckande indikatorer. Det gemensamma delprogrammet Rikkärr kommer 
förhoppningsvis att leverera nya indikatorer till målet och önskan är förstås att så många län 
som möjligt kan vara med för att indikatorn ska bli så heltäckande som möjligt. Även NILS 
kan eventuellt bidra med två nya indikatorer, en som följer upp exploatering av våtmarker och 
en som följer igenväxning av våtmarker. 
 
Länsstyrelsen i Jönköpings län har i en rapport föreslagit 19 potentiella våtmarksindikatorer, 
varav sex stycken anses vara högprioriterade. Två är möjliga att genomföra omgående och de 
bygger på antal rödlistade våtmarksarter i Artdatabankens rödlista samt skogsbrukets 
generella hänsyn till våtmarker (baserat på Skogsstyrelsens polytaxinventeringar). 
(Länsstyrelsen i Jönköpings län, meddelande 2009:32). Rapportens indikatorförslag 
tillsammans med indikatorer från de gemensamma delprogrammen har möjlighet att förbättra 
uppföljningen av Myllrande våtmarker avsevärt. 

 

Levande skogar 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Levande skogar 
 

• Markvattenkemi och dess effekter på mindre vattendrag (Nedfall av luftföroreningar 
och markvattenkvalitet i skog)  

• Deposition av svavel och kväve (Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet i 
skog) 

 
I definitionen av miljökvalitetsmålet Levande skogar står det att skogens och skogsmarkens 
värde för biologisk produktion ska skyddas, den biologiska mångfalden bevaras och 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. För närvarande finns det elva indikatorer på 
miljömålsportalen som bland annat berör skydd av skogsmark, biologisk mångfald och 
nedfall av svavel och kväve till skog.  
 
Tre delprogram följer upp målet och två av dem bidrar redan med indikatorer. Delprogrammet 
Nedfall av luftföroreningar och markvattenkvalitet har potential att utveckla ytterligare två 
indikatorer, en för markvattenkemi och en för deposition i skog och öppet fält (se Ingen 
övergödning och Bara naturlig försurning). Miljökvalitetsmålet Levande skogar kommer 
förmodligen inte vara det huvudsakliga målet för indikatorerna men på miljömålsportalen kan 
de även ligga härunder. 
 
I delprogrammet Miljötillståndet i skogslandskap finns stora möjligheter till nya biologiska 
mångfaldsindikatorer men för tillfället pågår ett stort indikatorprojekt hos Skogsstyrelsen och 
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Projektet arbetar med att ta fram parametrar från RIS som bäst 
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följer tillståndet för biologisk mångfald i skog. Ett av målen är att bryta ned indikatorerna till 
så låga nivåer som möjligt så att de även kan följa upp skogstillståndet på regional nivå. Exakt 
vilka indikatorer som kan bli aktuella är ännu oklart men under våren 2011 kommer ett första 
förslag på prioriterade parametrar som kan vara aktuella för indikatorer.  

 

Ett rikt odlingslandskap 
 

För miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap finns elva preciseringar. För 
miljöövervakningens del är det främst den biologiska mångfalden och kulturmiljövärden som 
är uppföljningsbara men i Västerbottens län bedrivs väldigt lite miljöövervakning i 
odlingslandskapet. Det enda gemensamma delprogrammet som vi är delaktiga i och som berör 
målet är Häckande fåglar. Härifrån kommer redan indikatorn ”Häckande fåglar i 
odlingslandskapet”.  
 
Övervakningsprogrammet LillNILS har utvecklats utifrån NILS och syftar till att övervaka 
småbiotoper, gräsmarker, myrar och stränder på regional nivå. Här finns goda möjligheter att 
utveckla indikatorer och önskvärt vore att fler län deltog i övervakning för att ytterligare 
förstärka uppföljningen av målet. Ett stort problem för de norrländska länen är att 
jordbruksmarker oftast är väldigt aggregerade till älvdalar och därmed kan man inte använda 
LillNILS metodik för till exempel småbiotoper. Önskemål har uttalats om att utveckla en 
norrlandsanpassad metod och förhoppningsvis kan det leda till en utökad övervakning av 
odlingslandskapet även i Sveriges norra regioner. Möjliga indikatorer från LillNILS kan vara 
markanvändning, småbiotoper, grova lövträd och landskapsmönster (konnektivitet). 

 

Storslagen fjällmiljö 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Storslagen fjällmiljö 
 

• Klimatrelaterade förändringar i växtarters utbredning i höjdled på kalfjället. 
Intressanta arter skulle kunna vara t.ex. kruståtel, skogsstjärna, fjällgröna 
(Fjällvegetation) 

• Förändringar i höjdled med avseende på kalfjällets buskskikt (Fjällvegetation) 
• Förändringar i höjdled med avseende på bottenskiktets struktur (Fjällvegetation) 
• Förändringar i typiska fjällarters/skogsarters utbredning, t.ex isranunkel, 

fjällgröna, fjällglim, skogsstjärna, gullris (Fjällvegetation) 
• Frekvens fjällbjörkmätarutbrott (Utbrott av fjällbjörkmätare) 
• Renar i fjällen – regional (Nyckelarter i fjällen) 
• Järvar i fjällen – regional (Nyckelarter i fjällen) 
• Cyklicitet hos smågnagare (Smågnagare i fjällen / Nyckelarter i fjällen) 
• Vinterförhållanden och smågnagare (Smågnagare i fjällen / Nyckelarter i fjällen) 
• Dalripa ( Nyckelarter i fjällen) 
• Klimat-fjällfåglar (Häckande fåglar i fjällen) 

 
Idag finns tio preciseringar som förtydligar vad miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö 
innebär och mycket handlar om att bibehålla fjällens karaktär, kulturmiljöer och biologiska 
mångfald. Främmande arter ska hållas borta, bullernivån vara låg och exploateringen inte för 
kraftig. Det finns även fyra delmål som berör skador på mark och vegetation, buller, natur- 
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och kulturvärden samt åtgärdsprogram för hotade arter. Om delmålen i framtiden ersätts med 
etappmål eller rent av försvinner återstår att se men oavsett så berör de viktiga punkter. 
 
På miljömålsportalen finns nu tio indikatorer kopplade till fjällmålet. I bristanalysen som RUS 
nu arbetar med konstateras att indikatorer för skyddsvärda fjällmiljöer som till exempel 
kulturmiljöer och skyddad fjällnära skog behövs. Likaså rekommenderas regional upplösning 
på ren- och järvindikatorerna.  
 
Fyra av de tio befintliga indikatorerna riktar in sig på biologisk mångfald men ingen följer 
upp vegetation. De pågående klimatförändringarna kommer sannolikt att påverka såväl djur 
som växter och det är därför av stor vikt att utveckla en eller flera indikatorer som kan följa 
förändringar även i vegetationen. I delprogrammet Fjällvegetation finns förslag till fyra nya 
indikatorer. En statistisk genomgång av projektet ska genomföras under år 2011 och därefter 
kan utveckling av indikatorer påbörjas om behovet anses finnas. Möjligheter kan också finnas 
att samverka med NILS och därigenom få ytterligare styrka till indikatorerna. 
 
Det gemensamma delprogrammet Utbrott av fjällbjörkmätare följer en mycket viktig process 
för såväl flora som fauna och det är önskvärt att få en indikator även härifrån. Det behöver 
utredas om delprogrammet kan leverera underlag till en tillräckligt robust indikator med tanke 
på att utbrott äger rum ungefär vart tionde år.  
 
Smågnagarövervakningen från delprogrammet Smågnagare i fjällen kan generera en hel del 
indikatormaterial. Det finns i dagsläget möjlighet till två nya indikatorer. Ett förslag följer 
cykliciteten hos smågnagarna och det andra hur populationerna påverkas av de störningar de 
utsätts för under vintern. Förhoppningsvis kan dessa indikatorer utvecklas så snart som 
möjligt, eventuellt redan under år 2011. I framtiden kan även en länsegen indikator för 
Västerbotten utvecklas som följer smågnagarpopulationen längs gradienten kust-skogsland-
fjäll. 
 
I februari 2011 startar ett två månader långt projekt där Länsstyrelsen i Västerbotten ska 
utreda möjligheten att utveckla fler indikatorer från delprogrammet Nyckelarter i fjällen. 
Målet är att utveckla minst en indikator till miljömålsportalen (eventuellt en 
smågnagarindikator) men möjlighet till fler kan finnas. Till exempel ska det utredas om det 
går att utveckla regionala indikatorer för dalripa, ren och järv.  
 
Från delprogrammet Häckande fåglar i fjällen kommer redan en indikator men önskan finns 
att utveckla den till att bli ännu mer robust och vidare undersökningar krävs. Eventuellt kan 
också en indikator inriktad på fjällfåglar och klimat utvecklas. 
 
Jämtland har nu fått en länsspecifik indikator som följer upp trädgränsen, ”Trädgränsens 
förändring”, och denna övervakning behöver täcka upp hela fjällkedjan. Trädgränsen styr 
många arters utbredning och är därmed viktig att följa. Nyligen upptäcktes med hjälp av 
gamla flygfoton att skogens struktur förändrats till att bli allt tätare (Pers com. Pernilla 
Christensen, SLU). Förhoppningsvis kommer NILS att undersöka detta närmare och beroende 
på resultaten kan det vara aktuellt att inkorporera även en strukturfaktor i en 
trädgränsövervakning eller i delprogrammet Fjällvegetation. 
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God bebyggd miljö 
 

Enligt miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö ska vår bebyggda miljö inneha en god och 
hälsosam miljö. Det enda delprogram vi har som följer upp målet är Screening men dess 
huvudmål är först och främst Giftfri miljö, se sid. 47.  

 

Ett rikt växt och djurliv 
 

Förslag till nya indikatorer som kan följa upp Ett rikt växt- och djurliv 
 

• Klimat-fågelindikator – utveckling pågår (Häckande fåglar) 
• Biologisk mångfald i sjöar (Vattenkvalitet i sjöar) 
• Biologisk mångfald i mindre vattendrag (Vattenkvalitet i vattendrag) 
• Förekomst av tjockskalig målarmussla (Stormusslor i vattendrag) 
• Förekomst av äkta målarmussla (Stormusslor i vattendrag) 
• Förekomst av flat dammussla (Stormusslor i vattendrag) 
• Helcom Fish Pro (Kustfisk) 
• Kustfåglar längs norrlandskusten (Kustfåglar i Bottniska viken) 
• Renar i fjällen – nationell (Nyckelarter i fjällen) 
• Järvar i fjällen – regional (Nyckelarter i fjällen) 
• Cyklicitet hos smågnagare (Smågnagare i fjällen / Nyckelarter i fjällen) 
• Smågnagare och vinterförhållanden (Smågnagare i fjällen) 
• Dalripa ( Nyckelarter i fjällen) 
• Klimatrelaterade förändringar i växtarters utbredning i höjdled på kalfjället 

(Fjällvegetation) 
• Förändringar i höjdled med avseende på kalfjällets buskskikt (Fjällvegetation) 
• Förändringar i höjdled med avseende på bottenskiktets struktur (Fjällvegetation) 
• Fjällbjörkskogens struktur (Fjällvegetation) 
• Klimat-fjällfågel (Häckande fåglar i fjällen) 
• Frekvens av fjällbjörkmätarutbrott (Utbrott av fjällbjörkmätare) 

 
Ett rikt växt- och djurliv är det miljökvalitetsmål som kom till sist men det är av stor betydelse 
då den globala och nationella biologiska mångfalden är mitt i en pågående dramatisk 
minskning. Det behövs indikatorer som hjälper till att övervaka populationer av växter och 
djur, dels för att vi ska få bekräftelse på hur våra åtgärdsinsatser går och dels för att förtydliga 
vart ytterligare insatser behöver läggas. I en rapport från Länsstyrelsen i Stockholms län 
sammanfattas behovsanalysen med att kraftigare uppföljning behövs av artmångfald, 
genmångfald, biotopmångfald, hållbart nyttjande, ekonomiska bieffekter av minskad 
biologisk mångfald samt tätortsnära natur och kultur (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2008). 
 
Under Ett rikt växt- och djurliv finns sju preciseringar. De handlar främst om att hejda 
förlusten av biologisk mångfald, minska antalet hotade arter samt nyttjandet av biologiska 
resurser på ett hållbart sätt. Ett stort antal gemensamma delprogram, 13 stycken, följer upp 
målet och flertalet har potential att utveckla indikatorer. En diskussion måste föras om vilka 
som är mest prioriterade. Det marina växt- och djurlivet kan till exempel få en förstärkt 
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uppföljningen genom delprogrammen Kustfisk, Mjukbottenfauna i kust och hav samt 
Kustfåglar i Bottniska viken. Indikatorer från Fjällvegetation, Smågnagare i fjällen och 
Nyckelarter i fjällen kan också hamna under detta mål precis som de tre musselindikatorerna. 
LillNILS framtida indikatorer skulle också kunna återkopplas till det här målet men kanske då 
som påverkansindikatorer (markanvändning och konnektivitet). 

Diskussion 

Efter att ha gått igenom 21 gemensamma delprogram samt NILS övervakningsprogram står 
det klart att miljöövervakningens möjligheter att bidra med fler indikatorer till 
miljömålsuppföljningen är mycket goda. Mer än hälften av alla miljökvalitetsmålen kan 
förstärkas med nya indikatorer, främst inriktade på biologisk mångfald.  
 
Möjligheten till flertalet nya miljömålsindikatorer är inte bara god, den behövs. Under 
projektets gång har det tydligt framgått att det behövs fler indikatorer för att få en riktig bild 
av hur tillståndet i miljön faktiskt ser ut. I en studie av Länsstyrelserna i Dalarnas och 
Gävleborgs län tillsammans med SLU och Uppsala universitet kunde man med hjälp av 
Riksskogstaxeringens data se att den stående trädvolymen på Sveriges myrar ökat med 75 
procent de senaste 20 åren (Länsstyrelsen i Gävleborgs län Rapport 2010:03, Länsstyrelsen i 
Dalarnas län, Rapport 2010:04). Om en indikator för våtmarkers förändring funnits tidigare 
hade kanske inte den här negativa utvecklingen behövt pågå så länge. Markanvändningen, 
som troligtvis är den största bidragande faktorn för igenväxning, hade bättre kunnat anpassas 
till våtmarkens förmån.  
 
Naturen och miljön är levande processer och vi måste hela tiden fortsätta att utveckla fler 
indikatorer utefter behov, ifrågasätta om de gamla är tillräckligt bra och ta bort de som inte 
följer upp miljömålen på ett tillfredsställande sätt. Nu när delmålen ersätts med etappmål och 
betoningen på preciseringarna blir allt större kan indikatorerna också behöva förändras. 
Indikatorer ska finnas för att de behövs i uppföljningen. Med ett ökat antal indikatorer följer 
ett utökat administrativt uppdrag och större anspråk av tid och ekonomiska resurser. En viktig 
fråga är hur ofta en indikator ska uppdateras. De flesta indikatorer uppdateras årligen men för 
vissa kan det räcka med tidsintervallet två eller kanske till och med fler år.  
 
I arbetet med att utveckla indikatorer måste ibland prioriteringar göras. Rapporten visar att det 
går att utveckla indikatorer för de flesta svenska ekosystemen och ett möjligt sätt att 
underlätta prioriteringarna är att använda sig av begreppet resiliens. Olika ekosystem har olika 
resiliens, det vill säga förmåga att klara av störningar utan att övergå till ett annat tillstånd 
(Folke et. al. 2002). Det kan behövas fler indikatorer för de ekosystem som har låg resiliens, 
till exempel fjäll, just för att de är så känsliga.  
 
I rapporten har det flertalet gånger rekommenderats att fler län ska delta i gemensamma 
delprogram. Ett exempel är Kiselalger i rinnande vatten. Programmet har potential att 
utveckla en indikator som följer miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och det målet kan behöva en 
rikstäckande indikator för biologisk mångfald. Generellt sett finns också brister i den terrestra 
miljöövervakningen och övervakning på landskapsnivå. Mycket forskning pågår till exempel 
om landskapsekologiska aspekter, rumsliga förändringar, spatiella mönster och korridorer i 
landskapet, faktorer som alla är viktiga för den biologiska mångfalden. NILS kan i framtiden 
generera bra nationell data på landskapsmönster men behovet av mer långsiktiga regionala 
övervakningar kommer förmodligen att behövas. Här har länsstyrelserna och 
Naturvårdsverket ett stort ansvar att se behoven av utökad miljöövervakning i tid.  
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Utökad övervakning och utveckling av indikatorer kommer att kräva mer resurser och 
övervakning baserad på frivilliga insatser kan bli av större intresse. Den nationella 
fågelövervakningen, Svensk fågeltaxering, och det nystartade fjärilsövervakningsprogrammet 
baseras till stor del på frivillighet. Den ideella verksamheten bidrar till att väcka intresse hos 
allmänhet samt att de får en djupare inblick i myndigheternas arbete. Myndigheterna får i sin 
tur dra nytta av den artkunskap som finns ute i landet. Detta fungerar bra så länge det finns 
frivilliga att tillgå som i södra och mellersta delen av Sverige och möjligtvis även längs 
Norrlands kustland. I glesbygd, till exempel i det norrländska inlandet, fungerar det däremot 
sämre och följden blir en osäkerhetsfaktor i främst kvalitet för indikatorerna. Det är svårt att 
förutspå hur många transekter/standardrutter som inventeras från år till år eftersom det är svårt 
att få tag på kunniga personer.  
 
Under år 2011 kan några nya indikatorer presenteras på miljömålsportalen och det är 
indikatorn Klimat-fågelindikatorn från delprogrammet Häckande fåglar och indikatorn från 
delprogrammet Miljötillstånd i våtmarker (via satellitdata). Smågnagarindikatorerna från 
delprogrammet Smågnagare i fjällen/Nyckelarter i fjällen bör också kunna presenteras under 
året och en eller fler indikatorer från Kustfåglar i Bottniska viken kan ha färdigutvecklade 
indikatorer till våren 2012. Dessa nya indikatorer kan förstärka uppföljningen av 
miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Myllrande våtmarker, Storslagen fjällmiljö, 
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv. För att ytterligare 
stärka miljöövervakningens roll i miljömålsarbetet kan de indikatorer som kommer från 
miljöövervakningen märkas med en logga och länk till respektive miljöövervakningsprogram  
 
Många fler indikatorer kan utvecklas och utifrån bristanalysen för indikatorer i 
miljömålsuppföljningen som RUS tar fram (RUS 2010b) behövs förstärkning inom flera 
miljökvalitetsmål. Miljöövervakningen satsar mer resurser på utveckling av nya 
miljömålsindikatorer under år 2011 och fokus kommer att ligga på uppföljning av 
miljökvalitetsmålen Giftfri miljö (inkl hälsa), Hav i balans samt en levande kust och skärgård, 
Frisk luft, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. Den här rapporten kan fungera 
som grund, se tabell 3 för förslag på indikatorer som kan vidareutvecklas i ett 
fortsättningsprojekt. 
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Tabell 3. Möjliga indikatorer som kan utvecklas för miljökvalitetsmålen Giftfri miljö (inkl hälsa), Hav i balans 
samt en levande kust och skärgård, Frisk luft, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv. 

Miljökvalitetsmål Gemensamt delprogram Möjliga  indikatorer 

Giftfri miljö Miljögifter i kustfisk 
Kustfåglar i Bottniska viken 

-HELCOM Core Set 
-Kustfåglar-miljögifter 

Hav i balans samt 
levande kust och 
skärgård 

Kustfisk 
Mjukbottenfauna i kust och hav 
Exploatering av havsstränder 

-HELCOM Fish Pro  
-HELCOM 
-Exploatering av havsstränder 

Frisk luft Nedfall av luftföroreningar och 
markvattenkvalitet i skog 

-Deposition av svavel och kväve 

Storslagen fjällmiljö Fjällvegetation 
 
 
 
 
 
 
Utbrott av fjällbjörkmätare 
Häckande fåglar i fjällen 

-Klimatrelaterade förändringar i 
växtarters utbredning i höjdled på 
kalfjället 
-Förändringar i höjdled med 
avseende på kalfjällets buskskikt 
-Förändringar i typiska 
fjällarters/skogsarters utbredning 
-Frekvens fjällbjörkmätarutbrott 
-Klimat-fjällfåglar 

Ett rikt växt- och 
djurliv 

Vattenkvalitet i sjöar 
Vattenkvalitet i vattendrag 
 
Stormusslor i vattendrag 

-Biologisk mångfald i sjöar 
-Biologisk mångfald i mindre 
vattendrag  
-Förekomst av tjockskalig 
målarmussla 
-Förekomst av äkta målarmussla 
-Förekomst av flat dammussla 

  
 
Projektet har visat att förutsättningarna för fler miljömålsindikatorer från miljöövervakningen 
finns och därmed kan miljöövervakningen ytterligare bidra till att miljökvalitetsmålen och 
generationsmålet uppnås. Mycket arbete återstår men genom att utveckla fler bra indikatorer 
får vi ännu mer information om tillståndet i miljön och vilka åtgärder som behöver sättas in 
för att nå målen. Miljöövervakningen bidrar därmed till att vi kommer ett steg närmare målet 
att överlämna ett samhälle till våra barn och barnbarn där de största miljöproblemen är lösta. 
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Metod för hur man gör en indikator av 
miljöövervakningsdata. 

Varje år samlar miljöövervakningens in stora mängder data. Möjligheten att utveckla bra och 
starka miljömålsindikatorer från miljöövervakningens resultat är därmed mycket goda. 
 
Data som passar som underlag till en miljömålsindikator 
En indikator ska vara relevant, enkel, giltig, upprepningsbar, tillförlitlig och känslig för 
störningar. Den kan även vara publik och väcka intresse hos allmänhet, företag, politiker och 
andra beslutsfattare. Tillgängliga data behöver inte bestå av långa tidsserier, man kan utveckla 
indikatorer utifrån nystartade delprogram. Huvudsaken är att övervakningen planeras 
långsiktigt och att metoden är jämförbar mellan åren. 
 
Miljökvalitetsmål som kan följas upp 
En indikator kan följa upp mer än ett miljökvalitetsmål men lämpligt är att ha ett mål som 
främsta uppföljning. 
 
Bristanalys för miljökvalitetsmålet 
Vilka behov har miljökvalitetsmålet för ytterligare uppföljning? Vilken indikator kan 
utvecklas för att motsvara det behovet? Är det någon särskild typ av indikator enligt DPSIR-
modellen? Varje år gör RUS en bristanalys för alla miljökvalitetsmålen och dess indikatorer 
och den finns att ladda ner på hemsidan, http://www.rus.lst.se/indikatorer.html. 
 
Upplösning – nationell, regional eller länsegen 
En indikator kan följa upp miljökvalitetsmålet på nationell eller regional nivå. För regional 
nivå krävs att det finns tillräckligt med data från alla deltagande län för att möjliggöra 
miljötillståndsbeskrivningar. En indikator kan också vara länsegen men det förutsätter att det 
inte finns en likadan RUS-indikator. Riktlinjer för länsegna indikatorer finns att ladda ner på 
RUS hemsida (http://www.rus.lst.se/lansegnaindikatorer.html) 
 
Referensgrupp 
Om det finns data som kan vara lämpligt för en indikator ska kontakt upprättas med nationellt 
och regionalt ansvariga för delprogrammet. Kontakt bör även tas med miljökvalitetsansvariga 
på Naturvårdsverket och RUS samt eventuellt andra aktörer som kan vara viktiga vid en 
indikatorutveckling (till exempel datavärd eller forskare som är involverade i övervakningen). 
 
Utveckling av en indikator 
När uppföljningsbehovet för miljökvalitetsmålet är klarlagt kan indikatorutvecklingen börja. 
Hur ska data samlas in från varje län och vem ska göra det. Hur ska den redovisas på 
miljömålsportalen, etc? 
 
Uppdatering 
En indikator behöver inte uppdateras varje år, det kan ibland räcka med vartannat år eller 
kanske vart femte år. Datainflödet styr. RUS eller Naturvårdsverket utför själva uppdateringen 
på miljömålsportalen och de meddelar när data och uppdaterade texter ska levereras för att 
indikatorerna ska hinna granskas och läggas ut på portalen i tid. Det sker två uppdateringar 
per år, en på våren och en på hösten. På RUS hemsida finns instruktioner hur den årliga 
uppdateringen går till (http://www.rus.lst.se/omuppdatering.html). 
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BILAGA 1. Möjliga miljömålsindikatorer från 
miljöövervakningsdata. 

 
Lista över gemensamma delprogram som Länsstyrelsen i Västerbotten deltar i och vilka nya indikatorer som kan 
utvecklas utifrån dessa. Parametrarna Nationell/Regional och DPSIR är ifyllda där det varit möjligt men de kan 
förändras när indikatorn utvecklas. *Smågnagarindikatorerna är registrerade för delprogrammen Smågnagare i 
fjällen och Nyckelarter i fjällen. ** Indikator på nationell nivå finns redan. 
Gemensamt delprogram Möjliga indikatorer Nationell/Regional DPSIR 
Nedfall av luftföroreningar 
och markvattenkvalitet i 
skog 

-Deposition av svavel och kväve  
-Markvattenkemi och dess effekter på mindre 
vattendrag 

 P 
S, I 

Fjällvegetation 
 

-Klimatrelaterade förändringar i växtarters 
utbredning i höjdled på kalfjället 
-Förändringar i höjdled med avseende på 
kalfjällets buskskikt 
-Förändringar i höjdled med avseende på 
bottenskiktets struktur 

 S, I 
 
S, I 
 
S, I 
 

Smågnagare i fjällen -Cyklicitet hos smågnagare* 
-Smågnagare och vinterförhållanden* 

N/R 
N/R 

S 
S. I 

Häckande fåglar i fjällen -Klimat-fjällfågel N/R S 
Nyckelarter i fjällen 
 

-Renar i fjällen**  
-Järvar i fjällen** 
-Dalripa 
-Cyklicitet hos smågnagare* 
-Smågnagare och vinterförhållanden* 

R 
R  
N/R 
N/R 
N/R 

S 
S 
S 
S 
S,I 

Utbrott av fjällbjörkmätare -Frekvens av fjällbjörkmätarutbrott N S, I 
Miljötillstånd i 
skogslandskap 

-se projekt från Skogsstyrelsen/Länsstyrelsen i 
Jämtlands län 

 S, I 

Exploatering av 
havsstränder 

-Exploatering av havsstränder N P 

Häckande fåglar -Klimat-fågelindikator N/R I 
Miljötillstånd i våtmarker 
(via satellitdata) 

-Förändrade våtmarker 
 

 S 
 

Grundvattennivåer i 
Norrland 

-Grundvattennivåer 
-Försurningspåverkade grundvatten 

 S 
S 

Grundvattenkemi i 
Norrland 

-Grundvattenkemi  S 

Vattenkvalitet i sjöar -Biologisk mångfald i sjöar  S 
Vattenkvalitet i vattendrag -Biologisk mångfald i vattendrag  S 
Stormusslor i vattendrag 
 

-Förekomst av tjockskalig målarmussla  
-Förekomst av äkta målarmussla  
-Förekomst av flat dammussla  

 S 
S 
S 

Miljögifter i kustfisk -se Helcom Coreset N S 
Mjukbottenfauna i kust och 
hav 

 -se Helcom N S 

Kustfisk 
 

-se Helcom/Fiskeriverket  
-se HELCOM Fish Pro  

N 
N 

S, I 
P, S 

Kustfåglar i Bottniska 
viken 

-Kustfåglar längs norrlandskusten  S 

NILS -se Bilaga 2   
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BILAGA 2. Möjliga miljömålsindikatorer från NILS 

 
Möjliga miljömålsindikatorer från NILS och de miljökvalitetsmål som de i första hand följer upp.  

Miljökvalitetsmål Möjliga indikatorer 

Myllrande våtmarker -Den nationella myrindikatorn ”Igenväxning av myrar” 
-Exploatering, exempelvis dikning och körspår 

Levande skogar -Landskapsförändringar, det vill säga skog jämfört med 
annan mark, olika åldrar på skog, olika 
artsammansättningar etc. 
-Orörda skogar, hur nära är det till exempel från skog till 
tätort och väg 

Ett rikt odlingslandskap -Biologisk mångfald i landskapet 
-Igenväxande åkermarker och dess succession (vad 
övergår till   vad) 
-Småbiotoper 
-Grön infrastruktur (gräsmark, spridningskorridorer, 
patchkvalitét etc.)  

Storslagen fjällmiljö 
 

-Skogsarter som sprider sig till högre altituder 
-Trädgräns 
-Förbuskning av fjällen 
-Nyetablering av barrträd på kalfjäll 
-Artsammansättning på olika höjdintervall 
-Betestryck 
-Körspår  

God bebyggd miljö -Artrikedomen med avseende på växter 
-Andel grönytor 

Ett rikt växt- och djurliv 
 

-Häckande fåglar och landskapsförändringar  
-Förändringar i arters förekomst eller täckningsgrad, t.ex. 
störnings- eller hävdgynnade arter. 

Levande sjöar och vattendrag -Exploatering av stränder  
Hav i balans samt levande kust 
och skärgård 

-Exploatering av stränder  
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