
Miljöövervakning i 
Västra Götalands län
Rapport från 2010

Rapport 2011:13



Miljöövervakning i Västra Götalands län
Rapport från 2010

Rapport 2011:13



Rapport 2011:13
ISSN 1403-168X

Utgivare: Länsstyrelsen Västra Götalands län
Redaktör: Katrina Envall
Text: Katrina Envall, Anna Stenström, Bengt Norrman, Björn Holgersson, Ragnar Lagergren, Mikael Cremle,  
Mikael Ljung, Karin Pettersson, Hillevi Upmanis, Elisabeth Lindqvist, Ann-Sofie Wernersson, Gudrun Törnström
Grafisk form: malin.fasth.com
Omslagsfoto: Erik Landgren
Tryck: Elanders

Beställ eller ladda ner rapporten från www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Bildförteckning

Miljömålssymboler: Tobias Flygar

 6 Katrina Envall
 9 Martin Almqvist/Azote
 11 Nicklas Wijkmark/Azote
 13 Anna Stenström
  Hillevi Upmanis
 14 Martin Fransson
 15 Göran Liljeberg
 17 Ulf Sjöstedt/Pix Gallery
 19 Martin Fransson
 20 Trollhättans stad
 23 Erik Landgren
 25 Martin Almqvist
 28 Hillevi Upmanis
 31 Robert Kautsky/Azote
 33 Anders Tedeholm/Azote



Länsstyrelsen har ett samordnande ansvar för den regionala miljöövervakningen i länet 
och tar regelbundet fram program för verksamheten. Gällande program sträcker sig över 
tidsperioden 2009 till och med 2014. I denna rapport ges en kort redovisning av vad pro
grammet innehåller, samtidigt som några av de senaste resultaten från övervakningen av 
miljötillståndet i Västra Götalands län redovisas.

Fokus ligger alltmer på samarbete inom den nationella och regionala miljöövervak
ningen. Program läggs upp tillsammans med andra länsstyrelser och Naturvårdsverkets 
nationella övervakningsprogram, men även med andra aktörer som bedriver övervak
ning av miljötillståndet, inte minst länets vatten och luftvårdsförbund. Genom att 
använda samma metoder, lagra data gemensamt och utvärdera data tillsammans ökar vi 
både kvaliteten och möjligheterna att effektivt sprida information om resultaten.

Länsstyrelsen arbetar för det hållbara samhället, som omfattar ekologiska, sociala och 
ekonomiska aspekter. Inom den ekologiska aspekten är kunskap om miljötillståndet ett 
viktigt verktyg. Riksdagens beslutade miljömål ska vara styrande i miljöarbetet och be
skrivningar av miljöläget och trender i utvecklingen ger ett viktigt underlag vid bedöm
ningar av om vi når miljömålen eller ej.

Genom att förmedla kunskap om hur miljötillståndet ändras skapas motivation och 
förståelse för eventuella åtgärdsbehov. Miljöövervakningen kan även bidra till att ge svar 
på om insatta åtgärder för en bättre miljö ger resultat. 

Lars Bäckström
Landshövding 
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Förord
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7Inledning

Alla är idag medvetna om att vi har miljöproblem som behöver åtgärdas. Men hur 
allvarliga är problemen och ger åtgärderna några resultat? Det är bland annat det som 
miljöövervakningen vill ge svar på. Att övervaka miljötillståndet innebär också att följa 
utvecklingen i miljön så att nya miljöhot kan upptäckas. 

Långsiktighet och kvalitet
Miljöövervakningen är långsiktig eftersom det ofta behövs mätningar över långa tidspe
rioder för att kunna se förändringar. Det kan ta lång tid innan ett ekosystem svarar på 
en förändrad påverkan. Det är också viktigt att lägga upp övervakningsprogrammen på 
ett sätt så att det går att påvisa om en förändring är orsakad av mänsklig påverkan eller 
beror på en naturlig variation. 

För att kunna jämföra data för olika tidsperioder och mellan olika geografiska 
områden är det nödvändigt med kvalitetssäkrade metoder som är väl dokumenterade. 
Insamlad data lagras, då det är möjligt, hos så kallade nationella datavärdar, vilket ökar 
tillgängligheten.

Stor variation och många deltagare
Övervakningen spänner över ett brett område, det handlar till exempel om att mäta vat
tenkvaliteten i våra sjöar och vattendrag, följa övergödningssituationen i Bohusläns in
nerskärgård, mäta svavel och kvävenedfall i våra skogar och följa utvecklingen av arter i 
skogs och jordbrukslandskapet. Det handlar även om att studera olika gifters spridning 
i miljön och att studera effekter av yttre miljöfaktorer på människors hälsa.

Förutom Länsstyrelsen är det flera som bevakar miljötillståndet i Västra Götalands 
län; luft och vattenvårdsförbund, kommuner, flera nationella myndigheter, universitet, 
ideella föreningar, med flera. Länsstyrelsen har det regionala samordningsansvaret för 
miljöövervakningen och uppföljningen av miljömålen. Naturvårdsverket har det natio
nella samordningsansvaret.

Program
Länsstyrelserna tar regelbundet fram program för verksamheten. Gällande program 
sträcker sig från 2009 till och med 2014. Miljömålen ska vara styrande i verksamheten.

I denna rapport redovisar vi kortfattat vårt program för den regionala miljöövervak
ningen, dessutom presenteras några intressanta resultat. Om du vill veta mer inom ett 
område kontakta gärna någon av de personer som vi angett som kontaktpersoner, alla 
arbetar på Länsstyrelsen, eller ta del av de rapporter eller webbsidor som vi tipsar om i 
rutorna för Läs mer.

Kontaktperson: Katrina Envall 031-60 52 94  
katrina.envall@lansstyrelsen.se

Inledning

Läs mer

Program för Regional miljöövervakning i Västra  Götalands län  
2009–2014. Rapport 2009:72.

Mer om datavärdar och nationell miljöövervakning på  Naturvårdsverkets 
webb, www.naturvardsverket.se

Välkommen till Länsstyrelsens webbsida och läs mer om regional 
 miljöövervakning och miljömål,  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛ Miljö & klimat



8 Skog

Levande skogar

Skog
Västra Götalands län är ett skogrikt län med ett mycket varierat skogslandskap, 
här finns stora arealer barrskog, triviallövskog och ädellövskog. Länet har mer än 
750 hotade arter och av dem hör cirka hälften hemma i skogen. Inriktningen på 
miljöövervakningen är att följa den regionalt viktigaste skogstypen, ädellövskog, 
eftersom den innehåller en så stor andel av skogens biologiska mångfald. Vi 
övervakar även fågelfaunans utveckling i det brukade skogslandskapet och följer 
läckaget av olika ämnen från skogsmark till avrinnande vatten.

 Genom att följa avrinningen från brukad skogsmark kan vi fastställa läckaget 
av olika ämnen från normalt brukad skogsmark till avrinnande vatten och re-
dovisa långsiktiga trender för växtnäringsämnen och vissa metaller i ytvatten. 
En större utvärdering av resultaten kommer att redovisas under 2011.

 Vi följer stannfåglar och skogens utveckling i nio områden i det brukade 
skogslandskapet i samarbete med Skogsstyrelsen. En utvärdering av resultaten 
kommer att redovisas under 2011.

 År 2014 planeras en utvärdering av skogens biologiska mångfald i Västra 
 Götalands län. 

 Ädellövskogarna i länet följs upp beträffande ingrepp och naturvärden. 

Pågående undersökningar

 Uppföljning av länets ädellövskogar 
Ädellövskogar är en av de mest artrika naturtyper 
vi har i Sverige. Här finns många mossor, svampar, 
insekter och andra arter som inte finns någon annan
stans. Idag är ädellövskogar ofta små och många finns 
nära tätorter. Vi undersöker 30–50 ädellövskogar i 
länet varje år. Övervakning sker i alla kommuner 
som har en grundinventering av ädellövskog vilket 
nästan alla kommuner har.

Populära skogar
Tätortsnära ädellövskogar är ofta populära för pro
menader och lek. Dessa skogar är därför värdefulla 
både för den biologiska mångfalden och för rörligt 
friluftsliv och därmed människors välbefinnande. 
Det tätortsnära läget gör dock att de ofta är utsatta för 
exploatering. Enligt våra undersökningar har delar 
av skogen exploaterats genom bebyggelse, landsväg, 
skogsbilvägar eller kraftledningar i 17 procent av 
ädellövskogarna.

Två tredjedelar av de undersökta ädellövskogarna 
är förändrade sedan den förra inventeringen, som är 
5–20 år gammal. I ett fåtal har så stora avverkningar 
skett att större delen av skogen är borta och i 57 pro
cent av skogarna har avverkningar, gallring, röjning 
eller barrplantering skett i någon form. 

Nya hot
Nya hot som påverkar vissa ädellövträd är olika träd
sjukdomar som almsjuka, ekdöd och askskottsjuka. 
Sjukdomarna har visat sig vara utbredda i Västra 
Götalands län, cirka en tredjedel av ädellövskogarna 
är påverkade av en eller flera av dessa trädsjukdomar. 
Vilken påverkan detta får på länets ädellövskogar på 
lång sikt är svårt att säga idag. 

27 procent av objekten bedöms ha påverkats 
 genom igenväxning, främst av ung gran. 

Död ved en bristvara
Ett stort problem i de flesta av våra skogar är bristen 
på död ved och gamla grova träd. Mängden död ved i 
ädellövskogarna i länet idag är lika låga som för 20 år 
sedan, trots att det kontinuerligt skapas död ved. Den 
döda veden städas tyvärr ofta bort och mängden är 
på en så låg nivå att de mer känsliga vedlevande orga
nismerna inte kan klara sig. I tätortsnära skogar finns 

Ett rikt växt- och 
djurliv

Bara naturlig 
försurning

Ingen  
övergödning

Till ädellövträden räknas alm, ask, 
avenbok, bok, ek, fågelbär, lind och 
lönn.
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det mer död ved än i andra ädellövskogar. Även grova 
träd är en stor brist i ädellövskogarna, mycket grova 
träd fanns i mindre än en tiondel av ädellövskogarna 
och då oftast bara enstaka. Döda grova träd är ännu 
mer sällsynta.

Insektsfaunan i de västsvenska ädellövskogarna är 
dåligt känd. För att förbättra kunskapsunderlaget har 
därför en mindre undersökning av skalbaggar, blom
flugor och gaddsteklar genomförts i 10 slumpmässigt 
valda objekt. I genomsnitt hittades 1,4 rödlistade arter 
per område och med över 30 nya landskapsfynd har 
undersökningen bidragit till att vi fått en bättre bild 
av ädellövskogarnas mångfald.

Kontakt: Anna Stenström 031-60 50 41  
anna.stenstrom@lansstyrelsen.se
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Grova träd, både levande och döda, är en bristvara i länets ädellövskogar.
(Lågor = liggande döda träd, torrakor = stående döda träd)

Läs mer

Ädellövskog i Västra Götalands län – övervakning i 
30 områden. Rapport 2010:18,  
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Gaddsteklar och blomflugor i tio skogsområden i 
Västra Götalands län 2008. Rapport 2010:60.

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛  
Miljö & klimat

Andel undersökta skogar med grova träd, lågor och torrakor
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 Stinkpadda – en hotad art i vår skärgård
Stinkpaddan, Bufo calamita, är vår minsta padda och 
är idag en hotad art. Den lever främst i vattensam
lingar på strandängar och klippöar i Skåne, Blekinge, 
Halland och Bohuslän. Arten har minskat kraftigt, 
framförallt på fastlandet. För att en stinkpadda ska 
trivas behöver det finnas små lekdammar med sött 
eller bräckt vatten, så kallade hällkar. De behöver 
även ställen att gömma sig på under dagen, övervint
ringsmöjligheter, flacka hällar att leta mat på och ön 
får inte spolas över alltför ofta av havet. Detta gör att 
antalet möjliga öar för stinkpaddan är begränsat. 

Övervakning
Kusten i Västra Götalands län har delats upp i 492 
stycken rutor på 2 × 2 km, där cirka hälften finns 
inom det kända utbredningsområdet för stinkpadda. 
Varje år inventeras 5 fasta rutor och ett antal ut
slumpade rutor. Resultatet från övervakningen visar 
att stinkpaddan verkar ha en större utbredning än 
vad man tidigare känt till. Stinkpadda hittades på 

cirka 4 procent av alla undersökta öar. Det finns fler 
stinkpaddor i den yttre skärgården än i den inre och 
fler i den södra delen än i den norra delen av skärgår
den. Storleken på hällkaren är viktig för stinkpaddan, 
de hällkar där stinkpaddan lägger sin rom är större 
än genomsnittet.

Populationsskattningar
2008 och 2009 gjordes populationsskattningar på 
9 öar. Antalet stinkpaddor varierade mycket mellan 
de undersökta öarna (från 5 till över 2000 stinkpad
dor hittades) och mellan åren för samma ö. Om 
man antar att dessa öar är representativa för öarna 
i Bohusläns skärgård så skulle det finnas drygt 
30 000 stinkpaddor i länet, men den beräkningen 
blir mycket osäker på grund av den stora variationen 
mellan olika öar. Fler studier behöver göras för att få 
ett säkrare mått på populationsstorleken.

Kontakt: Anna Stenström 031-60 50 41   
anna.stenstrom@lansstyrelsen.se

Pågående undersökningar

 Våra rikkärr följs upp beträffande förändring av kärlväxter och mossor samt 
ingrepp som till exempel dikning och igenväxning.

 Satellitövervakning av våtmarker övervakar hur öppna våtmarkers tillstånd 
förändras med avseende på förutsättningar för biologisk mångfald och med 
särskilt fokus på påverkan från markanvändning. Programmet beräknas starta 
2015 i länet.

 Vi övervakar Stinkpaddan som är en hotad art. 

På hundra år har våtmarksarealen minskat drastiskt. Nu arbetar vi för att öka 
arealerna igen eftersom våtmarkerna hyser ett unikt växt- och djurliv samtidigt 
som de fyller en viktig funktion som kväverenare. Våtmarker har även en vatten-
hållande och vattenreglerande funktion i landskapet, vars betydelse blivit allt mer 
påtaglig i och med dagens översvämningar.Ett rikt växt- och 

djurliv

Ingen  
övergödning

Myllrande 
våtmarker

Våtmarker

Våtmarkerna brukar delas in i tre grupper: Myrar som är 
torvbildande våtmarker med minst 30 cm torvlager, strän-
der samt övriga våtmarker. Myrar delas in i mossar, kärr 
och blandmyrar. Övriga våtmarker är våtmarker som varken 
är torvbildande eller stränder, till exempel fukthedar och 
fuktängar. Kärren kan i sin tur delas in i fattigkärr, rikkärr 
och extremrikkärr beroende på pH och kalkhalt.
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Stinkpaddorna leker i grunda dammar som snabbt värms upp av solen. Hanarnas parningsläte kan höras på fyra kilometers håll
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Antal hällkar med stinkpadda varierar mycket mellan åren i de 
fem rutor som har övervakats varje år mellan 2006–2009.

Läs mer

Övervakning av rikkärr i Västra Götalands län 2010. 
Rapport 2011:04.

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛ 
Miljö & klimat eller Djur & natur

Grodor hotade av infektions sjukdom
Chytridsjuka eller chytridiomykosis är 
en infektionssjukdom som drabbar 
groddjur och som nu har spritt sig 
och över hela jorden. Sjukdomen orsa-
kas av en svamp och sprids genom 
zoosporer. Sjukdomen har på många 
håll i världen orsakat massdöd av 
groddjur. Chrytridsjuka förekommer 
idag i stora delar av Europa, men 
många länder är dåligt undersökta. 
2010 upptäcktes smittade vilda grodor 
för första gången i Sverige. 

Vad kan vi göra?
•	 En	stor	smittspidare	är	handeln	

med groddjur. Exotiska grodor eller 
vatten som groddjuren har varit i får 
inte spridas i naturen.

•	 Besöker	du	flera	grodvatten,	se	till	
att desinficera all utrustning.

•	 Det	är	viktigt	att	följa	sjukdomen,	
rapportera därför till Statens veteri-
närmedicinska anstalt om du hittar 
flera	döda	grodor	på	samma	ställe,	
www.sva.se/rapporterafynd.

Antal hällkar med stinkpadda
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Myllrande 
våtmarker

Levande skogar

Ett rikt odlings-
landskap

Ett rikt växt- och 
djurliv

Levande sjöar 
och vattendrag

 Dagfjärilar
Alla har väl någon gång tjusats av en vackert fladd
rande fjäril i blomsterrabatten. Men vilka fjärilar 
finns var och när flyger de? Är det några arter som 
ökar och andra arter som minskar? Det finns många 
frågor om fjärilar som vi idag inte kan svara på. 
Därför stöttar Länsstyrelsen det nationella miljö
övervakningsprogrammet för dagfjärilar som startade 
2010. Miljöövervakningen av dagfjärilar bygger på att 
privatpersoner inventerar fjärilar antingen i en punkt 
eller längs en slinga 3–7 gånger per sommar, och rap
porterar resultaten till Lunds Universitet. 

2010 var ett testår för att prova metoder, bygga 
upp datainsamlingssystem och kontaktnät. Trots lite 
reklam för övervakningen har data från 13 personer 
i Västra Götalands län kommit in och lika många 
till har anmält att de kommer att skicka in data. Det 
mest populära att övervaka är hagar, blandskog och 
trädgårdar. Där var de vanligaste arterna citron
fjäril, rovfjäril, rapsfjäril och nässelfjäril. Totalt har 
det rapporterats 42 arter, en av de mer ovanliga var 
silversmygare. Som väntat hittades olika arter i olika 
delar av länet; vid kusten fanns till exempel svingel
gräsfjäril och sandgräsfjäril, medan violett blåvinge 
påträffades på våtmarker. 

 15 av Sveriges 19 fladdermusarter finns i 
Västra Götalands län
En fladdermus som susar förbi i skymningen är en 
speciell upplevelse. För att inventera denna djur
grupp måste man vara ute på natten då de är aktiva 
och man kan fånga upp deras läten med en ultra
ljudsdetektor. Miljöövervakningen inventerar idag 
fladdermöss med målet att få en uppföljningsbar bild 
av deras artrikedom och utbredning. I dag har 20 av 
länets 49 kommuner inventerats på fladdermöss. 

I Sverige finns totalt 19 olika fladdermusarter och i 
till exempel Valleområdet har hela 15 av landets arter 
hittats. Det gör Valleområdet i Skövde och Skara 
kommuner till ett av de hittills mest artrika områ

Programområde Landskap övervakar landmiljön på en mer övergripande nivå. Att 
till	exempel	övervaka	arter	som	rör	sig	över	flera	naturtyper	gör	att	man	kan	fånga	
upp eventuella förändringar av biologisk mångfald i ett landskapsperspektiv.

 Vi övervakar förekomsten och dödligheten hos skyddsvärda träd.

 Vi stöttar det nationella övervakningsprogrammet Svensk fågeltaxering som 
med hjälp av ideella fågelskådare övervakar Sveriges fåglar.

 Miljöövervakning av dagfjärilar med stöd av ideella krafter samordnas av 
Lunds Universitet, Länsstyrelsen bidrar med informationsspridning. 

 Fladdermöss inventeras kommunvis med målet att få en uppföljningsbar bild 
av deras artrikedom och utbredning. 

 NILS (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) är ett nationellt miljö-
övervakningsprogram med inriktning mot biologisk mångfald, som omfattar 
alla landmiljöer, det vill säga jordbruksmark, skogsmark, våtmarker, stränder, 
fjäll och bebyggda områden.

Pågående undersökningar

Landskap

Är du intresserad av att vara med och 
rapportera dagfjärilar? Du behöver inga 
specialistkunskaper, ett intresse att lära dig 
räcker långt. 

Kontakta Lars Pettersson, Lunds  Universitet, 
dagfjärilar@gmail.com eller 046-222 38 18.
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Vänster: Nässelfjäril var en av de vanligaste fjärilsarterna vid fjärilsövervakningen 2010 i Västra Götalands län. 
Höger: Om man har tur kan man få se den sällsynta hagtornsfjärilen.

dena i södra Sverige när det gäller fladdermöss. Den 
vanligaste arten i länet är nordisk fladdermus som 
finns på ungefär 90 procent av de undersökta plat
serna. Andra vanliga arter är dvärgfladdermus, vat
tenfladdermus och långörad fladdermus. Ovanligare 
arter i länet är dammfladdermus, trollfladdermus och 
barbastell.

Samtliga arter är skyddade enligt artskyddsförord
ningen och får inte skadas, störas eller flyttas. Det är 
viktigt att vi får en bättre bild av vilka fladdermöss 
som är vanliga och var de ovanligare arterna finns.

Kontakt: Anna Stenström 031-60 50 41  
anna.stenstrom@lansstyrelsen.se
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De	flesta	av	landets	19	fladdermusarter	finns	i	Västra	Götaland,	men	artrikedomen	varierar	
stort mellan olika delar av länet. 20 av länets 49 kommuner är än så länge inventerade och 
15 arter har påträffats.

Läs mer

Fladdermöss i Götene, Skara, Skövde,  Falköpings, 
Ulricehamns och Marks kommuner 2009.   
Rapport 2010:30. 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Nationell inventering av landskapet i Sverige, 
NILS, www.slu.se/nils

Svensk Dagfjärilsövervakning,  
www.zoo.ekol.lu.se/butterfly

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛  
Miljö & klimat 

Antal påträffade arter av fladdermöss per kommun
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Ingen  
övergödning

Ett rikt växt-  
och djurliv

Ett rikt odlings-
landskap

 Åkermarken läcker växtnäringsämnen
Inom programmet Typområden på jordbruksmark 
bedrivs mätningar i ett antal små jordbruksdomi
nerade avrinningsområden, ca 10 km2 stora. Vatten
kvaliteten mäts i öppna vattendrag och markanvänd
ningen samt odlingsåtgärder inventeras regelbundet. 
Undersökningarnas syfte är att öka kunskapen om 
sambandet mellan jordbrukets odlingsåtgärder och 
vattenkvaliteten i avrinnande vatten. Förutom växt
näringsämnen har även bekämpningsmedelsrester 
tidvis undersökts.

Programmet ingår i den svenska miljöövervak
ningen av jordbruksmark med Naturvårdsverket som 

ansvarig myndighet. I undersökningarna ingår för 
närvarande tre typområden i länet med varierande 
jordarter och odlingsinriktningar. Länsstyrelsen 
ansvarar för undersökningarna i två områden i länet, 
som ingår i det regionala programmet. Undersök
ningarna görs i samarbete med Sveriges Lantbruks
universitet (SLU). Undersökningarna har pågått i 
länet sedan slutet av 80talet eller början av 90talet i 
ett av områdena. 

Resultat
För provtagningsperioden kan man se en tydlig trend 
till lägre årstransporter när det gäller kväve för ett 
typområde som är beläget inom Dalslands slättbyg
der. För fosfor syns ingen trend. Transportens storlek 
varierar dock en hel del mellan de enskilda åren och 
beror till stor del på variationer i avrinning. På sikt 
bör de åtgärder som genomförts och planeras inom 
jordbruket med till exempel fånggrödor, anlagda 
våtmarker, skyddszoner, ökad andel vintergrön mark 
samt olika typer av kväve och fosforfällor ge ytterli
gare minskade transporter av växtnäringsämnen.

Mer detaljerad information om resultaten från de 
enskilda typområdena ges i redovisningar som årli
gen utförs i samarbete mellan SLU och Länsstyrelsen.

Kontakt: Bengt Norrman 031-60 54 06  
bengt.norrman@lansstyrelsen.se

 Inom Typområden på jordbruksmark bedriver vi långsiktig uppföljning av åker-
markers läckage av växtnäringsämnen. 

 Vi vill öka kunskapen om och följa insekterna i jordbrukslandskapet, särskilt 
gaddsteklar och dyngbaggar. 

 Delprogrammet Ängar övervakar hävden och förekomsten av kärlväxter i länets 
slåtterängar.

 Utvärdering av odlingslandskapet i Västra Götaland ska sammanställa och 
analysera data om biologisk mångfald i odlingslandskapet och kommer att 
genomföras 2013.

Pågående undersökningar

I jordbrukslandskapet finns en mängd olika livsmiljöer för växter och djur. Miljö-
övervakningen är därför främst inriktad mot biologisk mångfald, som till exempel 
uppföljning av ängs- och betesmarkers artinnehåll och hävd. Eftersom Västra 
Götalands län är ett stort jordbrukslän är det även viktigt att följa åkermarkers 
växtnäringsläckage.

Jordbruksmark
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 Insekter i jordbrukslandskapet
Blommande växter, stora träd och betesdjur i jord
brukslandskapet är alla viktiga miljöer för många 
insekter i olika delar av deras livscykel. Det finns 
därför en stor mängd insekter som är beroende av 
ett omväxlande jordbrukslandskap. Delprogrammet 
Insekter i jordbrukslandskapet övervakar växelvis 
dyngbaggar och gaddsteklar. Under 2007–2009 över
vakades dyngbaggar.

Att sitta mitt i skiten …
Dyngbaggar är skalbaggar som äter upp eller gräver 
ner spillning i marken. Utan dyngbaggarna skulle 
mycket av betesdjurens dynga ligga kvar på mar
ken och betesmarken skulle snabbt bli oanvändbar. 
Dyngbaggarna tillbringar delar eller hela sitt liv i 
olika typer av spillning. De måste hinna med hela 
sin utveckling från ägg till puppa i spillningen innan 
denna torkar ut och blir obeboelig. Livscykeln hos 
de allra flesta dyngbaggarna är ettårig. Skalbaggarna 
kan övervintra som vuxna, larv eller puppa i jorden, i 
spillning eller i till exempel komposthögar.

Stor variation
Övervakning av dyngbaggar sker i 22 betesmarker 
i Västra Götalands län. Antalet dyngbaggar i en be
tesmark varierar stort över tiden och mellan betes

I ett område i Dalslands slättbygder finns en tydlig trend på minskat 
läckage av kväve, däremot finns ingen trend för fosfor.
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Skogstordyvel, en av de mindre tordyvlarna, är allmän i hela 
landet och hör till gruppen dyngbaggar.
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marker, allt ifrån att inga dyngbaggar påträffades till 
1255 dyngbaggar i ett prov. I medeltal fanns 11 arter 
dyngbaggar i en betesmark under en säsong. Flest 
individer hittades generellt i september då några arter 
har massförekomster vissa år. 

Idag vet vi att Västra Götalands län har en rik 
dyngbaggefauna, men de allra sällsyntaste arterna 
inte är funna i länet. I betesmarker där man hittar 
många dyngbaggeindivider hittar man även många 
olika arter av dyngbaggar. De östligt belägna betes
markerna i länet är i genomsnitt art och individri
kare än betesmarker i Bohuslän. Det finns även fler 
arter och individer av dyngbaggar i naturbetesmarker 
än på gödslade betesmarker.

Det stora hotet mot dyngbaggarna är förändring
arna i jordbruket, där torra och varierade natur
betesmarker ersatts med frodiga och ensartade 
gödslade fodermarker. Dyngbaggar gynnas av ett 
högt betestryck som ger kort gräs och jordblottor. 

Hårt  betestryck är ovanligare idag på grund av att 
man ofta har färre betesdjur och snabba betesskiften.

Kontakt: Anna Stenström 031-60 50 41  
anna.stenstrom@lansstyrelsen.se

RinkabäckValstad

Börstig, Trädet

Dalum

GulleredFristad, Gingri

Västra Bodarna

Billdal

Sävelycke, Jörlanda

Lunden
Åsen

Lycke
Lammön

Västra Tunhem

Skattegården, Gråbo

Dala

Bolum

Österplana

Torkulla

Säters kyrka

Antal arter dyngbaggar

0–6
7–

10
11

–1
4

15
–

Antalet arter av dyngbaggar varierar mellan de  undersökta 
betesmarkerna,	men	det	finns	generellt	fler	arter	i	den	
östra delen av länet.

Läs mer

Slåtterängar i Västra Götalands län.  Resultat av 
övervakning 2000–2006. Rapport 2209:82.

Miljöövervakning av dyngbaggar i Västra   
Götalands län. Rapport 2010:63.

Miljöövervakning av gaddsteklar. Rapport 2011:03.

Typområden på jordbruksmark SLU,  
www.slu.se/mark/typområden

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛  
Miljö & klimat
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Grundvatten 
av god kvalitet

Bara naturlig 
försurning

Grundvattenövervakning med nya syften
På senare tid har EU:s ramdirektiv för vattenförvalt
ning ställt nya krav på kunskap om våra produktiva 
grundvattenförekomster. Tidiga bedömningar ska ses 
över och återrapporteras till EU. Dålig vattenstatus 
ska förbättras genom åtgärdsprogram och effekten av 
dessa program ska följas upp. Miljöövervakningen 
får en påtaglig roll i detta arbete, men vissa parame
trar saknas och stationer som varit representativa för 
tidigare syften kan behöva flyttas. 

Miljömålet Grundvatten av god kvalitet är inte be
gränsat till produktiva grundvattenförekomster utan 

omfattar även mer gene
rellt grundvatten i berg 
och lösa jordlager. I detta 
arbete kan även andra 
 parametrar vara intres
santa än vad som fram tills 
nu funnits tillgängliga.

En utmanande framtid
Det är en utmaning att lyf
ta in de nya programmen 
ovan i miljöövervakningen 
så att nya syften kan 
uppfyllas. Det storskaliga 
övervakningsprogrammet 
måste revideras. Försur
ningskänsligt grundvatten 
kan inte längre ha högsta 

prioritet. En genomgång av stationerna krävs för att 
kunna bevara de mest betydelsefulla. Vattenmyn
dighetens behov för anpassning mot ramdirektivets 
kommande rapporteringscykler och miljömålsarbe
tet ska så långt som möjligt kunna dra nytta av den 
reviderade övervakningen. 

Samarbete med kommuner
I länet bedrivs, förutom regional miljöövervakning, 
även nationell och kommunal övervakning. Samar
bete mellan olika instanser kan ge god kunskap och 
bättre möjlighet att uppnå god grundvattenkvalitet. 
Det är viktigt att verka för att kommunala övervak
ningsdata sammanställs i SGU:s nationella grund
vattenarkiv (DGV). Vid arbetet med översyn av risk 
och statusbedömning måste vi hålla tät kontakt med 
berörda kommuner, vars ovärderliga kunskap måste 
komplettera övervakningsprogrammet. 

Kontakt: Björn Holgersson 031-60 52 55 
bjorn.holgersson@lansstyrelsen.se

Pågående undersökningar

 Försurningskänsligt grundvatten. Vi har en lång obruten serie av grundvatten-
kemidata sedan 1990-talet. Fokus var tidigt på försurningskänslighet eftersom 
länets geologi har en naturligt lågt buffrande förmåga jämfört med andra delar 
av landet och de luftburna föroreningarna drabbade länet hårt. Det regionala 
grundvattenprogrammet står ut som ett av landets mest ambitiösa.

Undersökningar på gång

 Grundvattennivåer. Utveckling av metod och planering för provpunkter pågår.

 Mänsklig påverkan på grundvatten i jordbruksområden och tätortsnära områ-
den. Utveckling av metod och planering för provpunkter pågår.

För uppföljning av miljömål och effekter av åtgärder enligt vattendirektivet krävs 
god kunskap om grundvattnet. Övervakningsprogrammet måste svara upp mot 
nya syften som att visa på mänsklig påverkan och på områden som är utsatta för 
saltvatteninträngning och sättningsrisk.

Grundvatten

Giftfri miljö

Läs mer

Utvärdering av data från miljöövervakningen av 
grundvatten i Västra Götalands län.  Rapport 
2006:23.

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛  
Miljö & klimat 
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Bara naturlig 
försurning

Sjöar och 
 vattendrag
Länets sjöar och vattendrag är i varierande grad påverkade av övergödning, 
försurning, fysiska förändringar, miljögifter och främmande arter. Men det finns 
stora skillnader i vilka miljöproblem som råder i olika regioner. På västgötaslätten 
och i kustområdena är övergödning det största problemet medan det i höglänt 
terräng är många sjöar och vattendrag som är påverkade av försurning. Dessutom 
är många vatten påverkade av vandringshinder och reglering vilket bland annat 
medför svaga fiskbestånd. 

 Genom att mäta halter av fosfor och kväve i mindre vattendrag längs kusten 
kan vi följa trender och tranporter av näringsämnen till havet på såväl regional 
som lokal nivå.

 Vi följer mellanårsvariationer och trender i reproduktionen av havsöring och 
lax i vattendrag. 

 Vår	övervakning	av	flodpärlmusslan,	som	är	en	hotad	art,	ger	en	bra	indikator	
på naturvärden och påverkan på vattendrag. Resultaten ska kunna användas 
för att se trender i populationernas status.

 Övervakning av vattenkvalitet i sjöar som inte är direkt påverkade av utsläpp 
eller intensiv markanvändning. Utveckling av programmet pågår till en kontrol-
lerande övervakning av sjöar enligt vattendirektivets krav. 

 Undersökning av vattenkvalitet i vattendrag – utveckling av ett program vars 
syfte är att utveckla övervakningen till en kontrollerande övervakning av vat-
tendrag enligt vattendirektivets krav. 

 Övervakning av kiselalger i vattendrag ger ett mått på både övergödningssitua-
tionen och försurningsläget.

 Uppföljning av kalkningens effekter i sjöar och vattendrag. 

Pågående undersökningar

Ingen  
övergödning

Levande sjöar 
och vattendrag

Ett rikt växt- 
och djurliv

Samordnad recipientkontroll innebär övervakning 
av miljön i ett påverkat område. Recipientkontroll-
programmen utgår från miljöbalken och beslutas av 
länsstyrelser eller andra myndigheter. Programmen 
drivs oftast av vatten- eller luftvårdsförbund. Syftet är 
bland annat att:
• belysa miljöeffekterna av utsläpp och föroreningar 
•  ge underlag för att planera, utföra och utvärdera 

miljöskyddande åtgärder.

I Västra Götaland finns 16 kontrollprogram för över-
vakning av sjöar och vattendrag.



19Sjöar och vattendrag

Vattendirektivet
Inom ramen för EU:s vattendirektiv ska alla medlemsstater se till 
att vattenförekomster (sjöar, vattendragssträckor, grundvatten 
och kustvatten) uppnår god status senast 2015. Undantag kan 
ges för att uppnå god status till 2021 eller 2027. Vattenförekom-
ster som har god status ska heller inte få försämrad status till 
2015. Denna vattenförvaltning pågår i 6-årscykler och till 2015 
ska nya statusklasser fastställas för varje vattenförekomst. 

Av länets ca 4 000 sjöar och drygt 12 000 km vattendrag räk-
nas 275 sjöar och 612 vattendragsträckor som vattenförekomster 
enligt vattendirektivets definitioner. 
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Sjöar och vattendrag

 Lax- och havsöringbestånd – god 
i ndikator på vattenmiljön
Bestånden av lax och havsöring är intressanta att 
följa eftersom båda arterna är relativt känsliga för 
miljöstörningar, till exempel försurning, utsläpp 
av föroreningar och fysiska ingrepp i vattenmiljön. 
Förekomsten av lax och öring kan därför användas 
som en miljöindikator. Livskraftiga bestånd indikerar 
alltså en god vattenmiljö. Lax och öring har följts 
under många år i länets vattendrag genom elfiske.

Resultat
För havsöringen har mediantätheten i de flesta fall 
legat på normala värden. I mindre vattendrag (min
dre än 100 km2 stort avrinningsområde uppströms 
elfiskelokalen) verkar laxen allt oftare förekomma i 
höga tätheter, se figur nedan, medan trenden är den 
motsatta i mellanstora vattendrag (100–1000 km2), 
det vill säga att låga tätheter har förekommit oftare. 

I stora vattendrag (större än 1000 km2) syns där
emot ingen tydlig trend i tätheten av lax. De flesta 

åren har tätheten legat på en normal nivå. Resultaten 
baseras på elfiskedata från 1989 till 2009.

En utförlig redovisning av resultaten kommer att 
presenteras i en rapport under 2011.

Kontakt: Mikael Ljung 031-60 50 02 
mikael.ljung@lansstyrelsen.se

< Trenden för total mediantäthet 
för lax respektive havsöring på 
lokaler med avrinningsstorlek 
mellan 10 km2 och 100 km2 upp-
ströms lokalen. Öringtätheten ser 
ut att minska (ej statistiskt säker-
ställt) medan laxtätheten ökar.

Trend för lax och havsöring

Elfiske baseras på principen att en svag ström i vattnet lockar till 
sig fisk som sedan bedövas. Fisken kan då fångas och undersökas 
för att sedan oskadd sättas tillbaka i vattnet. Elfiske är en förbju-
den metod, men länsstyrelsen kan ge dispens för till exempel 
övervakning och inventeringar eller forskningssyften

Längdmätning av laxunge

Havsöring och lax vandrar upp i bäckar och åar på 
hösten för att leka. Lekplatserna utgörs av sträckor 
med strömmande vatten och relativt grovt grus. 
Den befruktade rommen ligger i gruset över vin-
tern och kläcks på våren. Ungarna stannar vanligt-
vis i vattendraget 1–2 år. Därefter utvandrar de till 
havet som smolt. Efter några års tillväxt i havet 
återvänder de till vattendraget för att leka. 
Öring	förekommer	i	flera	olika	former,	havs

öring, insjööring och strömstationär öring, men de 
är alla samma art. 
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 Övervakning av små sjöar i opåverkade 
områden upptäcker nya miljöhot
Att övervaka små sjöar i opåverkade områden är 
mycket viktigt då det oftast är i denna typ av sjöar 
man först har chans att upptäcka nya miljöhot. 
Exempelvis var det i små sjöar utanför Uddevalla 
som försurningen först uppmärksammades. Man kan 
också här studera hur återhämtningen fortgår efter 
att storskaliga miljöproblem har åtgärdats. 

Naturvårdsverket övervakar tillsammans med 
länsstyrelserna ett antal sjöar med avseende på ke
miska och biologiska parametrar med tillräckligt hög 
frekvens för att kunna upptäcka förändringar för de 
enskilda sjöarna.

Försurning
Som en konsekvens av att svavelnedfallet har minskat 
kraftigt över Västsverige kan man nu se en tydlig 
ökning av pH i många sjöar. Exempel på detta är 
Härsvatten, där pHvärdet har ökat med nästan 
0,5 enheter från slutet av 80talet till i dag, se figur 
nedan. Liknande trender återfinns i andra sjöar. 
Den allvarligaste konsekvensen av försurningen är 
utslagningen av växt och djurarter. Växtplankton är 
en grupp där följden av försurning är ett mycket art
fattigt samhälle. I opåverkade svenska sjöar ligger an
talet växplanktonarter kring 30–50 medan det i starkt 
försurade sjöar kan ligga runt 10. Återhämtningen 
kan dock gå fort om pH värdet ökar. I Härsvatten har 
antalet växtplanktonarter per provtagning ökat från 
ca 5–10 arter när det var som mest försurat till att i 
dag ligga kring 15–25 arter, se figur nedan. För många 
sjöar i länet sker en liknande positiv utveckling och 

en del sjöar kommer att återhämta sig till ungefär de 
pHvärden de hade innan försurningen slog till vilket 
gör att kalkning där kan avslutas.

Faran är dock långt ifrån över och inom många 
områden behöver vi fortsätta att kalka.

Brunifiering 
Vattnets absorbans eller färgtal beror främst på 
mängden lösta humusämnen i vattnet som färgar 
vattnet brunt. Dessa ämnen härrör från barrskog och 
myrmarker. I den regionala referenssjön Stora Galten 
har vattnet blivit allt brunare under åren 1984–2009, 
se figur nedan, och liknande trender ses i många 
andra sjöar och vattendrag i Sverige. 

Det finns troligen flera orsaker till att vattnet blir 
brunare. För det första kan det vara en naturlig åter
gång till ett mera normalt tillstånd beroende på att 
markförsurningen har minskat. Men det kan också 
vara en effekt av varmare och blötare klimat som gör 
att nedbrytningen av organiskt material ökar och 
avrinningen blir större. 

Kontakt: Ragnar Lagergren 031-60 56 27 
ragnar.lagergren@lansstyrelsen.se

Årsmedelvärden för absorbans och siktdjup i 
sjön Stora Galten 1984–2009. 
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Årsmedelvärden för pH och antalet arter (taxa) av 
växtplankton i sjön Härsvatten 1988–2009. 

Brunare vatten i våra sjöar ställer till 
problem i dricksvattenframställningen 
och i värsta fall kan man tvingas byta 
dricksvattentäckt. 
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Data från vattenvårdsförbund och 
vattenråd ger viktigt underlag
Utöver nationell och regional miljövervakningsdata 
används data från vattenvårdsförbund och vattenråd, 
(samordnad recipientkontrolldata) för att statusklassa 
vattenförekomster enligt vattendirektivet. Vid klass
ning av vattenförekomsters status avseende närings
halter i sjöar och vattendrag används parametern to
talfosfor. Vid de senast fastställda statusklassningarna 
för näringsämnen användes data för åren 2001–2005. 
Motsvarande beräkningar har gjorts men nu för data 
mellan 2007–2009 och resultatet presenteras i kartan 
nedanför.

Vi har valt Tidan som ett exempel för att illustrera 
resultatet av statusklassningen. Data kommer i detta 
fall från Tidans vattenvårdsförbund. Klassningen 
visar hög näringsstatus högt upp i avrinningsområdet 
medan statusen försämras när vattnet når lägre be
lägna jordbruksbygder. Status för vattendragen från 
de mellersta delarna och uppåt i avrinningsområdet 
ser ut att ha förbättrats en klass på ett flertal stationer. 
För sjöar syns dock ingen förbättring.

Observera att detta inte är fastställda statusklasser. 
Till nästa förvaltningscykel kommer data från andra år 
att användas till statusklassningen. Dessa resultat kan 
dock ge en indikation på trenden för näringsstatusen.

Kontakt: Mikael Ljung 031-60 50 02 
mikael.ljung@lansstyrelsen.se

 När kalkningen minskar behöver effekt-
uppföljningen öka
Sedan tidigt 80tal har en omfattande kalkning 
bedrivits för att lindra effekterna av försurningens 
påverkan på biologin i våra sjöar och vattendrag. 
Belastningen har dock minskat och våra vatten 
har börjat återhämta sig, vilket har möjliggjort en 
minskning av kalkgivorna med ca 30 procent de 
 senaste fem åren. Dessvärre sker återhämtningen 
inte överallt, och i varierande grad. Modelleringar 
visar att på vissa håll kommer ingen återhämtning 
att ske under överskådlig tid. 

Anpassad provtagning
Vid snösmältning och kraftiga regn sker en utspäd
ning av vattnet vilket leder till minskande halter av 
ämnen som kan buffra mot försurning. Vid dessa pe
rioder är risken stor att pHvärdet sjunker till mycket 
låga nivåer. Det uppstår en så kallad surstöt. Dessa 
kan vara mycket skadliga för det biologiska livet i 
vattnet och det är därför viktigt att skaffa sig kunskap 
om vad som händer om det inträffar.

Kalkning är ett sätt att på konstgjord väg öka vatt
nets buffertförmåga och då kalkgivorna minskar kan 
risken för surstötar öka.

De senaste åren har prover tagits i okalkade tillflö
den och analyserats på bland annat aluminium för 
att kunna bedöma hur pass giftigt vattnet blir vid en 
eventuell surstöt. Men hjälp av denna aluminiumkar
tering har områden som tål en surstöt, utan att det 
blir giftigt, kunna identifieras. För dessa, mer tåliga, 
områden har pHmålet kunna sänkas från normalt 
pH 6 till 5,6. På så sätt kan man låta pH variera på ett 
mer naturligt sätt. Om det finns en art i området som 
kräver högre pH, till exempel flodkräfta, behålls det 
högre pHmålet.

Perioder med mycket låga pH är lätta att missa 
med vattenkemisk provtagning. Därför behöver den 
biologiska provtagningen anpassas till de nya, mer 
känsliga förhållandena. Utöver ordinarie elfisken och 
bottenfaunaundersökningar undersöks numera även 
påväxt av kiselalger. Kiselalger svarar inte endast på 
försurningseffekter utan även på övergödning och 
miljögifter. Än så länge är kiselalgsprogrammet inom 
kalkeffektuppföljningen litet men kommer att öka i 
omfattning.

Kontakt Mikael Cremle 031-60 55 68 
mikael.cremle@lansstyrelsen.se

Näringsämnesstatus för Tidans avrinningsområde
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Vänerns vattenvårdsförbund
I Vänerns vattenvårdsförbunds program för nationell 
miljöövervakning ingår regelbundna undersökningar 
av:
•	 Vattenkemi
•	 Växtplankton
• Djurplankton 
• Bottendjur
• Lax och öring i tillflöden
• Miljögifter i fisk
• Ekoräkning av fisk
• Sedimentkemi
• Undervattensväxter
• Strandvegetation
•  Sjöfåglar.  

Sedan 1994 räknar ett trettiotal ornitologer 
Vänerns kolonihäckande sjöfåglar. Resultaten 
från utvärderingen av data från 1994–2009 visar 
bland annat att fiskmås, skrattmås och fisktärna 
har ökat medan roskarl har minskat markant.

Kontakt: Agneta Christensen 031-60 53 85 
agneta.christensen@lansstyrelsen.se

Läs mer

Flodpärlmusslans status i Västra Götaland – en 
inventering av fyra av länets mussellokaler 2010. 
Rapport 2011:12.

Från bäck till vik. En miljömålsutredning av 
 Bohusbäcksprogrammets mätningar av  fosfor och 
kväve till havet 1988 till 2008. Rapport 2010:45.

Bottenfaunaundersökningar i Västra Götalands  
Län 2009. Rapport 2010:20

Mer om vattenförvaltning på  
www.naturvardsverket.se eller  
www.vattenmyndigheterna.se

Mer om samordnad recipientkontroll på  
www.naturvardsverket.se 

Sveriges vattenorganisationer,  
www.vattenorganisationer.se

Vänern Årsskrift 2010. Rapport nr 57 2010, utgiven 
av Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänerns fågelskär. Inventering av sjöfåglar  
1994–2009. Rapport nr 54. 2010, utgiven av 
 Vänerns vattenvårdsförbund.

Vänerns vattenvårdsförbund, www.vanern.se

Vattenmyndigheterna,  
www.vattenmyndigheterna.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛  

Miljö & klimat
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Ingen  
övergödning

Miljöövervakningen inom programområde Kust och hav är inriktad på miljöpro-
blemen övergödning och miljögifter. Men att följa upp den biologiska mångfalden 
är också viktigt. EU:s havsmiljödirektiv och vattendirektiv ställer också krav på 
övervakning som följer miljötillståndet.

Den största delen av undersökningarna som sker i länets havsmiljö utförs av 
Bohuskustens vattenvårdsförbund och inom det nationella marina miljöövervak-
ningsprogrammet, som samordnas av Naturvårdsverket. Utöver dessa program 
finansierar Länsstyrelsen vissa undersökningar.

 I vattnet mäts temperatur, salthalt, syrehalt, näringsämnen och klorofyll. Dess-
utom analyseras på vissa stationer antal, artsammansättning och biomassa av 
växtplankton och inom nationella programmet även artsammansättning och 
mängd av djurplankton. 

 I och på bottnarna provtas och analyseras mängd och artsammansättning av 
djur och och växter på både mjuka och hårda bottnar. Snabbväxande makro-
alger	i	grunda	områden	flygfotograferas	under	sommaren	och	i	vissa	områden	
tas fotografier ner i bottensedimentet för att bedöma förutsättningarna för 
bottendjuren.

 Tungmetaller och organiska miljögifter mäts i sediment och i olika växter och 
djur. Dessutom mäts effekter av organiska tennföreningar (från båtbottenfär-
ger) i en snäcka. Även hälsotillståndet hos fisk kontrolleras.

 I provfisken analyseras bland annat artsammansättning, mängd och åldersför-
delning hos kustfisk.

	 Antal	sälar	i	olika	områden	utefter	kusten	räknas	genom	flyginventering.

 Mängden av olika gifter som från början kommer från växtplankton analyseras 
i blåmusslor för att veta om musslorna är lämpliga att äta.

 Kustfåglarna längs Bohuskusten inventeras för att få en bild av hur arterna 
varierar i tid och hur artsammansättningen fördelas geografiskt.

 En utvärdering av cirka 20 års växtplankondata längs hela västkusten pågår 
och beräknas vara klar före sommaren 2011. 

 Informationscentralen för Västerhavet har som syfte att snabbt nå ut med 
samlad information om det aktuella läget längs västkusten, till exempel om 
algblomningar, syrebrist och alggifter i blåmusslor. Det finns tre informations-
centraler i landet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ansvarar för Västerhavet.

Pågående undersökningar

Hav i balans 
samt levande kust 
och skörgård

Ett rikt växt- och 
djurliv

Giftfri miljö

Kust och hav
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EU:s havsmiljödirektiv gäller från juli 2008 och 
infördes i svensk lagstiftning genom havsmiljö-
förordningen 2010. Syftet är att upprätthålla eller 
uppnå en god miljöstatus i havsmiljön. Vad som 
kännetecknar god miljöstatus ska fastställas senast 
den 15 juli 2012 då även en inledande bedömning av 
miljötillståndet vara genomförd. Samtidigt ska också 
miljökvalitetsnormer med indikatorer för att bedöma 
miljöstatusen ha tagits fram. Några år senare ska 
övervakningsprogram och åtgärdsprogram ha tagits 
fram och genomförts.
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 Flera positiva resultat 
Vattenvårdsförbundets mätningar av näringsämnen, 
syre med mera startade 1990. Dessutom finns ett 
antal nationella stationer utefter kusten som också 
provtagits under lång tid. Detta innebär att det finns 
data för en längre tidsperiod att analysera och jäm
föra över tid.

Varje år görs en trendanalys av insamlad data för 
att se om miljötillståndet går i en positiv eller negativ 
riktning. Jämför man den senaste trendanalysen med 
den som gjordes fem år tidigare kan man se att vissa 
trender har ändrats. Resultaten redovisas i tabellen 
på nästa sida. Kanske har det skett ett trendbrott för 
kväve och klorofyll, men det behöver analyseras med 
andra statistiska metoder. 

Kväve
Det är framför allt mängden kväve i vattnet som ser 
ut att minska vilket är positivt. Kväve är det närings
ämne som det oftast finns behov av att minska. Vid 10 
av de 15 stationerna har trenden ändrats mellan 2004 
och 2009 och de fyra stationer som hade en positiv 
trend redan 2004 har behållit den. Det är bara en 
station, Åstol, där det ännu inte skett någon statistiskt 
säker förändring åt rätt håll. 

Klorofyll
Klorofyll mäts för att se hur mycket växtplankton det 
finns i den fria vattenmassan. Om det blir för mycket 
växtplankton kan man få negativa effekter som mins
kat siktdjup och syrefattiga bottnar. Utvecklingen 
verkar gå åt rätt håll. Vid sju av de femton stationerna 
har trenden ändrats i positiv riktning. I de flesta fall 
är ändringen från negativ till ingen trend alls, men 
även det är positivt. Detta är dock enbart är ett mått 
på mängden klorofyll i vattenmassan och mäter inte 
de mikroalger som finns på grunda bottnar eller 
makroalger, som bland annat kan bilda flytande 
 mattor av alger i grunda vikar sommartid.

Fosfor
För fosfor, som är det andra näringsämnet som kan 
bidra till övergödning, är utvecklingen blandad. 
Utvecklingen för fosfor gåt åt rätt håll vid Älvsborgs
bron och i Havstensfjorden, medan det har gått år fel 
håll vid Skalkorgarna, Valö och Instö Ränna som alla 
ligger i södra delen av länet. Vid övriga stationer har 
det inte skett någon förändring.

Syrehalter och bottenmiljön
Trenderna för syre i bottenvattnet pekar åt olika 
håll. Under 2009 ser det bättre ut på sex stationer 
jämfört med 2004, medan utvecklingen går åt fel 
håll på de tre stationerna Byfjorden, Havstensfjorden 
och Koljöfjorden. Övriga stationer har ingen trend 

alls  varken 2004 eller 2009. I djuphålan i Gullmars
fjorden vid Alsbäck pekar syretrenden åt rätt håll 
(redovisas inte i tabellen).

Om syreförhållandena i bottenvattnet är  dåliga, el
ler om det förekommer andra störningar på bottnar
na, till exempel trålning eller kraftig sedimentation, 
påverkas också livet på och i bottnarna.

Temperaturen ökar stadigt
En annan trend värd att notera är att temperaturen 
på 0–10 m djup från 2008 visar en uppåtgående trend 
på samtliga stationer. Det finns i våra havsområden 
en allmän temperaturökning som knyts till klimat
förändringar och även lufttemperaturen har ökat. 
Temperaturökningen kan bland annat påverka om 
olika arter trivs eller inte. Vissa trivs bättre och andra 
sämre vilket innebär att nya arter kan komma medan 
andra försvinner eller minskar.

Kontakt: Karin Pettersson 031-60 52 51  
karin.pettersson@lansstyrelsen.se

Läs mer

Havet 2010, om miljötillståndet i svenska havsom-
råden. Naturvårdsverket och Havsmiljöins titutet. 
www.havet.nu

Sammanställning och utvärdering av hydro grafiska 
mätningar längs Bohuskusten. Bohus kustens 
 vattenvårdsförbund, SMHI, rapport 2004-57. 
www.bvvf.se

Hydrografiska mätningar och trender längs 
 Bohuskusten. Trender 1990–2009.
Bohuskustens vattenvårdsförbund, SMHI, 
 rapport 2010-5. www.bvvf.se

Bohuskustens vattenvårdsförbund, www.bvvf.se

Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.se

www.havet.nu är en webb om havet, havsforsk-
ning och havsmiljöarbete.
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Kosterfjorden

Inre Gullmarn
Byfjorden

Havstensfjorden
Koljöfjorden

Galterö

Åstol
Instö Ränna

Ö. Älvsborgsbron
Skalkorgarna

Valö

Danafjord

Släggö

Byttelocket
Brofjorden

Mätstationer

MätstatIon
1990–
2004

1990–
2009

Kosterfjorden

Byttelocket

Brofjorden

Inre Gullmarn

Släggö

Byfjorden

Havstensfjorden

Koljöfjorden

Galterö

Åstol

Instö Ränna

Öst Älvsborgsbron*

Skalkorgarna

Danafjord

Valö

Kväve

1990–
2004

1990–
2009

Klorofyll

1990–
2004

1990–
2009

Syre höst

1990–

2004

1990–

2009

Fosfor

Trendanalyser för Kväve, klorofyll, syre och fosfor

Tabellen visar hur utvecklingen varit längs 
 Bohuskusten för kväve, klorofyll, syre och fosfor 
under perioderna 1990–2004 och 1990–2009. 
Pilarna visar om trenden gick åt rätt eller fel 
håll eller om det inte var någon trend alls. 
Pilarnas riktning har alltså inte koppling till 
halterna utan till önskad riktning i utvecklingen. 
Gröna och röda pilar visar statistiskt säker-
ställda trender. Data kommer från Bohuskus-
tens vatten vårdsförbund och trendanalyser är 
gjorda av SMHI på uppdrag av Bohuskustens 
vattenvårdsförbund.

* Mätningar började 1994.
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Frisk luft

Luft
Luften i Sverige har under de senaste årtiondena blivit allt renare, men fortfarande 
släpper vi ut så stora mängder att de är skadliga för vår hälsa och vår omgivning. 
Vi har kommit långt, men vi har fortfarande mycket kvar att göra! En viktig del är 
att följa upp arbetet genom att mäta luftkvaliteten för att se om vi når uppsatta 
miljömål och miljökvalitetsnormer.

 Vi utför mätningar av marknära ozon vid en lokal i Alingsås kommun. Resul-
taten används bland annat som underlag för utvärdering av miljökvalitetsnor-
merna för ozon i utomhusluft. 

 Vår övervakning av marknära ozon i bakgrundsmiljön tillsammans med flera 
andra län ska ge en heltäckande bild av ozonbelastningen i södra Sverige. 

 Synergieffekter av pollens och luftföroreningars hälsoeffekter studeras i ett 
pågående projekt. 

 Vi mäter nedfall av luftföroreningar för att beskriva den regionala belastningen 
av försurande ämnen. 

Pågående undersökningar

Bara naturlig 
försurning

Ingen  
övergödning

I Västra Götalands län finns två luftvårdsförbund, 
eller sammanslutningar, som tillsammans inberäknar 
länets samtliga kommuner:

•	 Luft	i	Väst	–	www.luftivast.se	
•	 Luftvårdspro	grammet	i	Göteborgsregionen	–	 
www.grkom.se/luft
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 Marknära ozon
Till skillnad från det skyddande ozonet i stratosfären 
(10–15 km höjd) är marknära ozon inte bra för oss. 
Marknära ozon är en av de luftföroreningar som är far
ligast för hälsan och när halterna är höga kan männis
kor få irriterade slemhinnor och lungor. Det ger också 
skador på grödor och skog, vilket innebär försämrad 
tillväxt och därmed lägre avkastning. Ozon fungerar 
dessutom som en växthusgas, och har en uppe hållstid i 
atmosfären på några veckor till en månad.

Marknära ozon är en luftförorening som olikt de 
flesta andra uppträder i högst halter på landsbygden 
istället för i tätorter. Dessutom är den också högst 
under soliga sommardagar istället för under vintern.

Den största delen av det marknära ozonet trans
porteras in till Sverige från kontinenten, och kommer 
ofta in med luftmassorna västerifrån. När det sedan 
kommer in över land deponeras det på mark, växter 
och föremål och halterna i luften minskar. Detta gör 
att risken för höga halter är störst längs kusten och i 
höglänta områden i inlandet. 

På senare år har korta perioder med mycket höga 
halter minskat, vilket troligen beror på minskade 

utsläpp av ozonbildande ämnen i Europa. Samtidigt 
har dock bakgrundsnivån ökat, vilket beror på den 
globala transporten över norra halvklotet. 

Länsstyrelsen har under de senaste åren arbetat 
med övervakning av marknära ozon i flera olika 
projekt, både regionalt i länet och i hela södra Sverige 
i samarbete med andra länsstyrelser.

 Luftföroreningar och pollen
Det finns flera studier som visar att vissa luftförore
ningar, som till exempel ozon och kväveföreningar, 
påverkar både pollenkornen och pollenallergenerna 
själva, så att allergenerna blir mer tillgängliga. Dess
utom kan små partiklar från till exempel dieselför
bränning bli bärare av fria allergener. 

Flera olika luftföroreningar verkar irriterande på 
luftvägarna och kan orsaka inflammation. Detta gör 
att reaktionen på pollenet blir starkare. Luftförore
ningarna sänker också reaktionströskeln hos luftvä
garna, så att astmaattacker lättare uppstår. 

I Västra Götaland län pågår studier som tittar 
närmare på dessa synergieffekter, delresultat kommer 
att presenteras under 2011.

 Nedfall av luftföroreningar
Kunskapen om och övervakningen av hur det sura 
nedfallet skadar både miljö, kulturvärden och ma
terial har funnits under många årtionden. I Sverige 
finns ett gemensamt delprogram för övervakning av 
nedfallet och markvattenkemin, där i princip alla 

Inom rödmarkerade områden är risken stor för höga ozonhalter, det vill 
säga i kustnära områden och i höglänt terräng.

Vänern

Vättern

Skövde

Göteborg

Vänersborg

Ozon bildas genom olika kemiska 
 reaktioner under påverkan av solljus. 
Det gör att halterna är högst under 
soliga sommardagar.
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länsstyrelserna är med. Idag finns sex mätstationer i 
Västra Götalands län.

Grundtanken med programmet är att få kunskap 
om belastningen av det sura nedfallet och dess ef
fekter på vegetation, mark och vatten, och att följa 
förändringar över tid. Övervakningen bedrivs både 
genom direkta mätningar och genom modellberäk
ningar.

Nedfallet i länet varierar kraftigt mellan olika 
kommuner. Generellt kan sägas att det är högst längs 
kusten och sjunker inåt i landet, vilket bland annat 
beror på mängd nederbörd.

Det har varit en minskning av nedfallet av svavel 
i hela Sverige sedan början av 1990talet, i takt med 
minskade svavelutsläpp från hela Europa. Från 1996 
till slutet av 00talet har svavelnedfallet minskat 
med 60 procent, och trenden är tydligast i sydvästra 
Sverige. Samtidigt är markvattnet mest försurat i 
sydvästra Sverige, och även om mätningarna visar 
tendenser till minskad markförsurning i länet, går 
återhämtningen i mark och vatten trögt. Det finns 
inte heller några tecken på minskande kvävenedfall, 
trots att utsläppen från Europa minskat med 20–40 
procent under samma tid.

Kontakt: Hillevi Upmanis 031-60 54 78 
hillevi.upmanis@lansstyrelsen.se

Läs mer

Övervakning av luftföroreningar i Västra  
Götalands län – mätningar och modellering.  
Rapport 2010:36

Tidsutveckling för lufthalter, nedfall och markvatten-
kemi i relation till förändringar i Europas emissioner. 
IVL rapport B 1896

Marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige 
med hänsyn till ozonets variation i landskapet 2009. 
IVL Rapport 1918

Marknära ozon och meteorologi vid Östads Säteri 
2009. IVL Rapport U 2730

Fler resultat och rapporter om ozon och nedfall 
av luftföroreningar – IVL Svenska Miljö institutet, 
www.krondroppsnatet.ivl.se

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛  
Miljö & klimat
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Giftfri miljö

Pågående undersökningar

 Naturvårdsverket genomför årligen en screening av miljögifter av olika ämnes-
grupper i landet. Länsstyrelsen deltar genom att förtäta provtagningen i länet. 

 Vi genomför sammanställningar av analysresultat av slam och utgående vatten 
från avloppsreningsverk. 

 Vi deltar i utvecklingen av ett kommande gemensamt delprogram för prio-
riterade ämnen enligt vattendirektivet. Syftet är att få en harmonisering av 
ambitionsnivån och ge stöd vid val av parametrar, matriser och omfattning vid 
övervakning av de prioriterade ämnena för att kunna ange kemisk status för en 
vattenförekomst. 

 Delprogram för provtagning av slam och utgående vatten. Syftet är att identi-
fiera och följa innehållet av metaller och organiska ämnen i slam och i utgå-
ende vatten från avloppsreningsverk.

 Uppföljning av halter och effekter av det tennbaserade miljögiftet TBT i 
 småbåtshamnar. 

Miljögifter är ämnen som har en skadlig inverkan på miljön. De är ofta giftiga, 
långlivade, tas upp av levande organismer och har en förmåga att spridas i miljön. 
Halterna av många miljögifter i svensk natur har minskat sedan 1970-talet, men 
för vissa ser man en ökande trend. 

Miljögifter

 Länsstyrelsen deltar i den nationella 
 screeningen
Genom screening kan man identifiera nya ämnen 
som kan medföra hälso och miljöproblem. Screen
ingen ska ge underlag för beslut om ämnen ska 
provtas i löpande tidsserier eller om åtgärder behöver 
vidtas för att begränsa riskerna med ämnet. 

Växtskyddsmedel i dagvatten från villaträdgårdar
Screeningen omfattade 2009 provtagning av be
kämpningsmedel i yt och dagvatten från golfbanor 
och trädgårdar. Vi valde att undersöka läckage av 
växtskyddsmedlet glyfosat och dess nebrytnings
produkter från trädgårdar. Syftet var att undersöka 
om växtskyddsmedel som används för att till exempel 
 bekämpa gräs i grusgångar sprids vidare till ytvatten 
via dagvattennätet.

Rester av växtstkyddsmedel hittades i de flesta av 
proven men i låga halter. I ett samlingsprov var hal
terna betydligt högre än i de som tagits som stickprov 

men var ändå inte anmärkningsvärt höga jämfört 
med resultaten i resten av landet. Undersökningen 
visade att ett visst läckage av rester av växtskydds
medel sker.

Glyfosat är det ämne som används i 
störst mängd av alla växtskyddsmedel 
i Sverige. Det är ett totalbekämpnings-
medel som används mot ogräs eller 
annan icke önskvärd vegetation på 
åkermark, skogsmark, allmänna platser, 
industriområden, vägrenar banvallar 
m.m. Användningen av glyfosat har ökat 
under senare år i Sverige, till exempel 
ökade användningen mellan 1992 och 
1998 från ca 220 till 470 ton per år. 
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Läkemedelsrester
Miljörisker förknippade med läkemedel har upp
märksammats allt mer på senare tid. Läkemedel är 
framtagna för att ha en viss biologisk effekt. Samma 
effekter kan dock uppträda i många andra orga
nismer som utsätts för substanserna i miljön. Det 
huvudsakliga utsläppet av läkemedel som används 
av människor sker via avloppsreningsverk. Man har 
kunnat observera att reningen fungerar dåligt för 
flera läkemedel och läkemedelsrester (metaboliter) 
eftersom avloppsreningsverken oftast inte är anpas
sade för att ta hand om den här typen av substanser.

Länsstyrelsen har i samarbete med Borås och 
Stenungsunds kommuner undersökt förekomsten av 
läkemedelsrester nedströms tre kommunala avlopps
reningsverk. Projektet är en del av den nationella 
screeningen av läkemedelssubstanser. Över hundra 
läkemedelssubstanser ingår i undersökningen. Tre av 
dessa (ibuprofen, etinylöstradiol och diklofenak) kan 
tänkas bli prioriterade ämnen i enlighet med vatten
förvaltningsförordningen inom en snar framtid. Om 
halter i miljön överskrider kriterier satta för priori
terade ämnen behöver åtgärder sättas in. Resultaten 
kommer att redovisas under 2011. 

 Minskade halter av kadmium i slam
År 2009 gjordes en utvärdering av analyser av slam 
och utgående vatten från kommunala avloppsre
ningsverk. Delprogrammet är en förtätning och 
utökning av den nationella övervakningen. Framöver 
kommer sammanställningarna även att omfatta ut
släpp i vatten av kadmium, bly, kvicksilver och nickel 
och för slam av kvicksilver, PCB, nonylfenol, fosfor, 
och eventuellt övriga metaller. 

Sammanställningen av kadmiumhalter i slam från 
92 avloppsreningsverk i Sverige visade att halterna av 
kadmium i slam har minskat markant sedan 1996. 

Sammanlagd mängd kadmium i slam från 92 
avloppsreningsverk i Sverige

Sammanställningen visar att mängden kadmium i slam 
från avloppsreningsverk har minskat betydligt under åren 
1996 till 2007. Samtidigt har mängden slam ökat vilket 
dessutom innebär att halterna av kadmium i slam har 
minskat.

 Stor undersökning av giftet TBT i 
 småbåtshamnar
Tributyltenn (TBT) började användas i båtbottenfär
ger under 1960talet och visade sig mycket effektivt 
för att förhindra påväxt av bland annat havstulpaner 
och alger på båtar. Något decennium senare visade det 
sig dock att ämnet hade en mycket negativ påver
kan på det marina livet. Substansen ger bland annat 
hormonrubbningar vilket leder till att snäckhonor 
byter kön, imposex. Därför förbjöds användningen 
av substansen på fritidsbåtar, 1989 och fartyg 2003. 
Fortfarande kan man dock observera effekter och 
höga halter i miljön. 

Därför har bottensediment från småbåtshamnar 
provtagits under hösten 2010 på ett fyrtiotal platser 
längs Västkusten. Prover togs i ytan och en bit ner för 
att se om halterna verkar ha minskat sedan förbudet 
trädde i kraft. Dessutom analyseras förhållandet 
mellan TBT och dess nedbrytningsprodukter för att 
få en uppfattning om hur snabbt nedbrytningen går i 
jämförelse med tillförseln. Dessa undersökningar ger 
värdefull information om till exempel risker som kan 
uppstå vid muddring och i samband med hantering 
av muddermassorna. Dessutom har ett antal lokaler 
valts ut på vilka man inom kort installerar spolplat
tor och reningsanläggningar. Effektiviteten hos dessa 
åtgärder kan därför följas upp framöver. 

Även några småbåtshamnar i Vänern och Mjörn 
undersöktes då det har visat sig att vattenhalterna i 
sötvattensmiljöer ofta är lika höga som de som upp
mätts längs kusten. 

Under våren 2011 kartläggs slutligen effekter hos 
nätsnäckor som lever en bit utanför hamnarna för att 
undersöka förekomst av imposex. 

Resultaten från hela undersökningen kommer att 
redovisas under 2011.

Kontakt: Elisabeth Lindqvist 031-60 51 78  
elisabeth.lindqvist@lansstyrelsen.se

Ann-Sofie Wernersson 031-60 71 40  
ann-sofie.wernersson@lansstyreslen.se
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Läs mer

Miljögifter i slam och utgående vatten från avlopps-
reningsverk. Manual, sammanställning och rekom-
mendationer. Rapport 2010:09

Mer om miljögifter på:
www.naturvardsverket.se och
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛ 
Miljö & klimat 
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Giftfri miljö

Säker strål-
miljö

Grundvatten 
av god kvalitet

God bebyggd 
miljö

Frisk luft

Våra solvanor viktigt underlag för 
 uppföljning av miljömål
Närmare 90 procent av all hudcancer orsakas av 
för mycket UVstrålning. Den stadiga ökningen av 
hudcancer bland vuxna anses beror på våra solvanor, 
både att vi bränner oss och att vi är mycket i solen. 
Var femte svensk ettåring har bränt sig i solen.

Ett av våra miljömål anger att antalet fall av hud
cancer orsakade av ultraviolett strålning inte får vara 
fler än år 2000. I uppföljningen av målet används 
andelen årliga fall av hudcancer, uppdelat på skive
pitelcancer och malignt melanom. Ett problem med 
denna uppföljning är den långa tid på 10–20 år som 
det tar innan exponeringen ger upphov till symtom. 
Därför behövs ytterligare mått som avspeglar mer 
omedelbara förändringar. Detta sker i form av åter
kommande enkätundersökningar som ger en bild av 
människors attityder och vanor till solning. 

Hudcancer ökar
I december 2007 presenterades rapporten Incidens 
av hudcancer i Västra Götalands län. Antalet fall 

och  incidensen (insjuknandefrekvensen) av malignt 
melanom samt skivepitelcancer studerades bland 
män och kvinnor i Västra Götaland under perioden 
1970–2005 och en jämförelse gjordes med utveckling
en i riket. Antalet fall av malignt melanom har mer 

Pågående undersökningar

 Miljörelaterad ohälsa följs upp genom enkäter med frågor om miljöfaktorer, 
besvärsupplevelse och hälsotillstånd. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har 
deltagit genom förtätning i två nationella miljöhälsoenkäter som Socialsty-
relsen genomfört. Resultaten redovisades i så kallade Regionala miljöhälso-
rapporter. Nästa nationella miljöhälsoenkät, som genomförs 2011, kommer att 
fokusera på barnens miljö och hälsa. Det blir den andra regionala miljöhälso-
rapporten om barn som tas fram i samarbete med Västra Götalandsregionens 
Miljömedicinska Centrum.

 Studier av synergieffekter av pollens och luftföroreningars hälsoeffekter.  
Se Luft sidan 26.

Många undersökningar av faktorer i den omgivande miljön som berör påverkan 
på människors hälsa görs inom andra programområden av miljöövervakningen 
och av andra myndigheter. Det kan handla om halter av luftföroreningar, miljö -
gifter eller vattenkvalitet. Hälsorelaterad miljöövervakning begränsas därför 
främst till omgivningsmätningar som har samband med människors exponering, 
och undersökningar av besvär förorsakade av faktorer i den omgivande miljön. 

Hälsorelaterad 
miljöövervakning
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än fyrfaldigats, medan antalet fall av skivepitelcancer 
nästan har niofaldigats i länet under tidsperioden. 

Ökningstakten för hudcancer har varit kraftigare 
i Västra Götaland jämfört med riket. Ökningen om
fattar framför allt de äldre åldersgrupperna medan 
åldersgrupperna under 50 år har haft oförändrat låg 
eller mycket låg ökningstakt under perioden.

Incidensen för båda hudcancerformerna visar en 
tydlig uppåtgående trend under tidsperioden för 
både män och kvinnor, såväl i Västra Götaland som i 
hela riket. För kvinnorna i Västra Götaland kan man 
påvisa ett trendbrott med en högre ökningstakt för 
incidensen av melanom de senaste 10 åren jämfört 
med tidigare år. 

Möjliga orsaker till den kraftiga ökningstakten i in
cidens för hudcancer som noteras i Västra Götaland 
kan vara hög tillgänglig UVstrålning, större andel 
utearbetare, annat beteende i solen (tradition av 
strand och båtliv) och större känslighet hos befolk
ningen på grund av genetiska faktorer.

Undersökning av våra solvanor
Rapporten Miljö & hälsa i Västra Götaland som utar
betats av Västra Götalandsregionens Miljömedicinska 
Centrum 2010 ger en lägesbeskrivning av befolkning
ens exponering för olika miljöfaktorer samt miljöre
laterad ohälsa i regionen, bland annat solvanor. 

Rapporten utgår från svaren i den nationella 
miljöhälsoenkäten som skickades ut till totalt 5000 
personer i Västra Götaland samt till 800 personer i 
Kungsbacka, samtliga i åldersgruppen 18–80 år. 

Av enkätsvaren framgår att av den vuxna befolk
ningen i Västra Götalands län:
•  Har mer än hälften uppgett att de vid ledigheter 

vanligtvis är utomhus längre än 4 timmar mitt 
på dagen vid vackert sommarväder, vilket är 
samma som för riket som helhet. 

•  Har 67 procent uppgett att de varit lediga utom
lands det senaste året. Bland dessa är de flesta 
vanligtvis utomhus längre än 4 timmar mitt på 
dagen. 

•  Har drygt hälften varit på sol och badsemester 
i Sverige det senaste året. Bland dessa uppger 
knappt hälften att de har varit på en solig plats i 
minst 3 veckor.

•  Har 36 procent varit på sol och badsemester ut
omlands under minst en vecka det senaste året. 

Det är ingen markant skillnad mellan män och 
kvinnor för någon av punkterna ovan.

Kommunernas roll
Kommunerna har en viktig roll när det gäller att 
minska exponeringen för UVstrålning genom sitt 
ansvar för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsyn kan vara 
direkt riktad mot någon som bedriver en verksam
het, men rådgivning och information ingår också i 
uppdraget.

Barn är extra utsatta, därför gäller det att se till att 
de inte bränner sig. Planering av förskolegårdar och 
utemiljöer för barn är en viktig hälsofråga. Informa
tion om betydelsen av tillgång till skugga bör ingå i 
kommunernas tillsyn av förskolor och skolor.

Kontakt: Gudrun Törnström 031-60 50 73  
gudrun.tornstrom@lansstyrelsen.se

Läs mer

Miljö & Hälsa i Västra Götaland.  
Martin Tondel, Eva M Andersson, Gerd Sällsten, 
Lars Barregård. Västra Götalands regionen Miljö-
medicinskt Centrum 2010.

Miljöhälsorapport 2009. Socialstyrelsen,  Karolinska 
Institutet.

Incidens av hudcancer i Västra Götalands län.  
Västra Götalandsregionen Miljömedicinskt 
 Centrum, 2007.

Västra Götalandsregionens Miljömedicinska 
Centrum, www.sahlgrenska.se/su/vmc

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛  
Miljö & klimat 

De bästa sätten att skydda sig mot 
UV-strålning anses vara att använda 
kläder och hatt i solen, att vara 
i skuggan och undvika att vistas 
ute mitt på dagen då solen är som 
starkast. Ytterligare insatser tycks 
krävas för att ändra attityderna till 
solning och allmänhetens solvanor.
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Levande skogar Ett rikt odlings-
landskap
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miljö

Ett rikt växt- 
och djurliv

Säker strålmiljö Ingen  
övergödning

Levande sjöar 
och vattendrag
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Hav i balans samt 
levande kust och 
 skärgård

Begränsad 
 klimatpåverkan

Frisk luft Bara naturlig 
försurning

Giftfri miljö Skyddande 
ozonskikt

Miljökvalitetsmålen
Miljömålen har som syfte att lämna över ett samhälle till nästa 
generation där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Läs mer om miljömålen för Västra Götalands län:

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland ➛ Miljö & klimat




