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Förord
Genom att med jämna mellanrum ta temperaturen på 
miljötillståndet i Stockholms län får vi en bild av ut-
vecklingen i länet och om den är hållbar. Vi har alla 
ett ansvar för den hållbara utvecklingen oavsett vad 
vi arbetar med eller hur vi som individer lever vårt 
vardagliga liv. 

Detta är den andra uppföljningsrapporten för 
Stockholms län och den beskriver miljötillståndet 
med de nationella miljökvalitetsmålen som ram.  
saldo 2005 vänder sig i första hand till beslutsfattare 
och tjänstemän på kommunal och regional nivå.

Länets befolkning och ekonomi växer och länet är 
en av tillväxtmotorerna i landet. Det ställer höga krav 
på oss som lever och verkar här. En hållbar utveck-
ling är en förutsättning för att tillväxten ska ske på ett 
gynnsamt sätt. 

I en framtid där Mälardalsregionen växer samman 
allt mer har vi, som länsinvånare, ett ansvar för att 
hantera vår miljö på ett sådant sätt att generationerna 
efter oss får samma förutsättningar som vi att leva och 
verka i länet. 

Under 2005 kommer Länsstyrelsen i Stockholms 
län att besluta om regionala miljömål för länet. De 
kommer att bli en god hjälp för kommuner, näringsliv, 
myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda 
att utveckla arbetet för en bättre miljö.

Med denna rapport, som ligger väl i linje med re-
geringens miljömålsproposition 2005, hoppas jag att 
vi kan inspirera till fortsatt gott arbete för vår gemen-
samma miljö.

Stockholm juni 2005

Mats Hellström
Landshövding

saldo 2005
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Länet i korthet

Befolkning Länet 1995 Länet idag Sverige idag

Antal invånare 1,7 miljoner 1,9 miljoner 9 miljoner

Invånare per 
kvadratkilometer

266 287 (år 2004) 22 (år 2004)

Geografi

Andel bebyggd  
mark (%)

14 15 3

Andel skogsmark 
(%)

47 41 52

Andel jordbruks- 
mark (%)

17 17 8

Andel vatten (%) 4 4 9

Andel övrig  
mark (%) 18 23 28

Företag

Totalt antal företag 127  000 201  000 880  000

Antal företag inom 
kemisk industri

166 174 842

Antal miljö-
certifierade företag

481 (år 2003) 3  180 (år 2003)

Resursanvändning

Energianvändning 
(kWh/person/år)

28  000 30  000 (år 2002) 50  000 (år 2002)

Hushållsavfall (ton) 470  430 466  399 (år 2003) 4  211  290 (år 2003)

Antal personbilar  
per 1000 invånare

344 403 457
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Miljömålen för vår framtid
De nationella miljökvalitetsmålen innebär att 
vi – det vill säga du och jag – ska lämna över ett 
samhälle till nästa generation där de stora miljö-
problemen är lösta. Den här rapporten redovisar 
om vi är på väg att uppnå miljömålen eller inte i 
Stockholms län. 

med att statens utgifter för miljö- och naturvård var 
knappt tre miljarder år 2003 (Finansdepartementet, 
2004). Men investeringar i miljöförbättrande åtgärder 
kan också ge innovationer och i förlängningen export-
möjligheter.

Stockholms län är Sveriges huvudstadsregion.  
I länet finns 21 procent av landets befolkning förde-
lad på två procent av Sveriges totala yta. Länets höga 
befolkningstäthet ger en stor andel vägtrafik som ge-
nererar utsläpp och buller. Samtidigt medför det för-
hållandet, att den stora mängden människor är sam-
lade på liten yta, en rad miljömässiga fördelar såsom 
möjlighet att bygga ut fjärrvärme och en väl utbyggd 
kollektivtrafik. Det bör samtidigt uppmärksammas att 
produktionen av det vi konsumerar till stor del sker 
utanför länets gränser, vilket medför att våra levnads-
vanor påverkar miljösituationen i andra delar av lan-
det eller utanför landets gränser. 

För att miljömålen ska kunna uppnås och för att 
vi ska kunna överlämna ett län med goda livsbeting-
elser till våra barn och barnbarn behöver vi bli bättre.
Vi behöver tänka i nya banor vare sig vi arbetar med  
kommunal och regional planering eller gör personliga 
val i vardagen. 

Vi har alla ett ansvar för att våra barn och framtida 
generationer ska kunna dricka rent vatten och andas 
frisk luft. 

År 1999 fastställde riksdagen 15 miljökvalitets-
mål. De syftar till att främja människors hälsa, värna 
om den biologiska mångfalden och naturmiljön, ta till 
vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, be-
vara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
och trygga en god hushållning med naturresurserna. 
Målet är att människor, djur och växter ska må bra. 
Det förutsätter i sin tur frisk luft och friska sjöar och 
hav. Miljökvalitetsmålen representerar den ekologiska 
dimensionen i en hållbar samhällsutveckling. 

Hela vårt ekosystem, vårt samhälle, vår omgi-
vande miljö är uppbyggt kring den biologiska mång-
falden. Den är grundbulten i ett långsiktigt hållbart 
system där varje del behövs för att hålla ihop hel-
heten. Spindelnätet på bilden här intill illustrerar hur 
ekosystemet hänger ihop. Om en art försvinner från 
systemet blir det ett hål i nätet. Blir hålen för många 
faller systemet samman.   

Miljöproblemen orsakar samhället stora kostna-
der. Beräkningar visar att ohälsa på grund av luftföro-
reningar kostar uppskattningsvis tolv miljarder kronor 
per år (Konjunkturinstitutet, 2004). Det kan jämföras 
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Målet bör kunna nås i Stockholms län med be-
fi ntliga åtgärder.

Målet är möjligt att nå i Stockholms län om nya 
åtgärder genomförs.

Målet blir mycket svårt att nå i Stockholms län 
även om ytterligare åtgärder genomförs. 

Det här är saldo 2005

I saldo 2005 tar vi temperaturen på miljön i 
Stockholms län med hjälp av de nationella miljö-
kvalitetsmålen. Här kan du läsa om i vilken takt vi 
uppnår miljömålen i länet, hur den aktuella miljö-
situationen ser ut, vilka orsakerna till problemen 
är och vad vi kan göra för att förbättra situationen. 
saldo 2005 vänder sig i första hand till beslutsfat-
tare och tjänstemän på kommunal och regional nivå.  
Vi hoppas också att även andra kan ha glädje av 
rapporten.

slag riktade till oss alla som privatpersoner. De visar 
exempel på vad vi kan bidra med för att komma ett  
steg på vägen mot miljömålen. I ”Når vi miljömålen 
i Stockholms län?” på sidan 38 fi nns en kort samman-
fattning och på sidan 42 en ordlista där fackuttryck 
förklaras.

saldo 2005 är Länsstyrelsens andra uppföljnings-
rapport om de nationella miljökvalitetsmålen. Också 
i saldo 2000 följdes de nationella miljökvalitets målen 
upp för länet. Sättet att bedöma målen skiljer sig 
något mellan de båda rapporterna. saldo 2005 följer 
det system som nu används nationellt. Bedömning-
arna är därför inte helt jämförbara mellan de båda 
rapporterna. 

Riksdagen har beslutat om 15 miljökvalitetsmål för 
Sverige. Denna rapport belyser dessa mål – med undan-
tag för målet Storslagen fjällmiljö – ur ett regionalt 
pers pektiv. Att använda miljökvalitetsmålen som refe-
rensram är ett av fl era möjliga sätt att beskriva miljö-
situationen. Det är viktigt att ha i minne att verklighe-
ten är mycket mer komplex än vad denna rapport kan 
beskriva. Läs mer om miljömålsarbetet på sidan 40.

Det är riksdagens tydliga ambition att miljökvali-
tetsmålen ska ha uppnåtts år 2020 (målet Begränsad 
klimatpåverkan år 2050). För målet Levande skogar 
fi nns mål för länet framtagna. Ambitionen är att dessa 
ska nås till år 2010. 

Vid bedömningen av möjligheterna att uppnå må-
len i länet har faktorer som tillstånd, åtgärder, driv-
kraft och påverkan och framför allt möjligheten att nå 
målet på utsatt tid vägts ihop. Bedömningen är gjord 
av representanter för kommuner, landstinget, statliga 
verk och universitet samt läns styrelsetjänstemän. Be-
dömningen visas på varje uppslag i form av glada, 
neutrala eller ledsna ansikten som illustrerar våra för-
utsättningar att uppnå målen i länet inom utsatt tid. 

Varje miljökvalitetsmål presenteras på ett uppslag. 
Under rubriken ”Exempel på möjligheter att påverka” 
fi nns både förslag riktade till kommunen och för-
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Målformuleringar nationella 
miljökvalitetsmål

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s 
ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå 
som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte 
blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 
Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 
globala målet kan uppnås.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 
kulturvärden inte skadas. 

Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska 
underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av för-
surande ämnen ska heller inte öka korrosionshastigheten i tek-
niska material eller kulturföremål och byggnader. 

Giftfri miljö
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller 
utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. 

Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot 
skadlig UV-strålning.

Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas 
mot skadliga effekter av strålning i den yttre miljön.

Ingen övergödning
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon 
negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningarna för bio-
logisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 
mark och vatten.

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras  
variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsför-
måga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets 
ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samti-
digt som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörj-
ning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 
vattendrag. 

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produk-
tionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust 
och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upp-
levelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation 
och annat nyttjande av hav, kust och skärgård bedrivs så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyd-
das mot ingrepp och andra störningar. 

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i land-
skapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för fram-
tiden.

Levande skogar
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska 
skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt 
kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk 
produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 
som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras 
och stärks. 

Storslagen fjällmiljö
Detta mål berör inte Stockholms län.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god 
och hälsosam livsmiljö samt medverka till en lokalt och globalt 
god miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 

Nytt mål på gång
Våren 2005 kom riksdagens proposition 2004/05:150 där ett 16:e 
miljökvalitetsmål föreslås om Ett rikt växt- och djurliv. 
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Målet blir mycket svårt att nå i Stockholms län 
även om ytterligare åtgärder genomförs. 

Utnyttja möjligheterna med 
kollektivtrafi k och fjärrvärme 
Mycket fi nns kvar att göra för att minska växthus-
effekten. Stockholms län har låga utsläpp av klimat-
påverkande gaser per invånare mycket beroende 
på att vi har en utbyggd fjärrvärme och få tunga 
industrier. Utsläppen av klimatgaser i länet är för 
när  varande på en konstant nivå men det fi nns risk 
för att de ökar. Eftersom vi är många i länet med-
för vägtrafi ken stora utsläpp av koldioxid. För att 
minska koldioxidutsläppet krävs investeringar inom 
främst kollektivtrafi k och fjärrvärme vilket vi har 
goda förutsättningar för. 

ligga på –19 oC. Effekten innebär att så kallade växt-
husgaser i jordens atmosfär absorberar och sänder 
tillbaka en del av solens värmestrålning till jorden 
– värme som annars skulle gå förlorad ut i världsrym-
den. De mest betydelsefulla växthusgaserna är vatten-
ånga och koldioxid, men även metan och lustgas är 
viktiga. 

Produktion av el och värme samt vägtrafi k är de 
största källorna till utsläpp av koldioxid. För utsläpp 
av lustgas är de viktigaste faktorerna jordbruket och 
produktion av el och värme. Soptippar och djurhåll-
ning är de största källorna till utsläpp av metan.

Situationen i Stockholms län
Stockholms län har en mindre andel utsläpp per invåna-
re i förhållande till landet i övrigt av klimat påverkande 
gaser. Storstadsområden möjliggör resurseffektivise-

Isarna smälter 
Människan bidrar i allt högre utsträckning till att öka 
växthuseffekten. Detta får konsekvenser för allt levan-
de eftersom klimatet förändras snabbare än ekosyste-
men hinner anpassa sig. Jord- och skogsbruk påverkas 
liksom den biologiska mångfalden. En annan konse-
kvens är att de stora ismassorna vid våra poler börjar 
smälta i allt större utsträckning vilket ökar risken för 
översvämningar och ändrar balan sen mellan sött och 
salt vatten. I en framtid kan troligtvis också väderom-
slagen bli kraftigare med mer omfattande regn och 
stormbyar än vad vi är vana vid idag. Globalt sett blir 
torra områden torrare och blöta områden blötare. 

Växthuseffekten 
Den naturliga växthuseffekten är livsviktig för allt le-
vande på jorden. Utan den skulle medeltempera turen 
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Energianvändning i Stockholms län
Diagrammet visar att energianvändningen per person (staplar) 
inte har ökat så mycket sedan 1990.  Men i och med att folk-
mängden (linje) har ökat har också den totala energianvänd-
ningen ökat. Diagrammet visar också att andelen energi som 
produceras av biobränslen har ökat sedan 1990.

Energianvändning per person och folkmängdens utveckling i AB län 1990-2002
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Utsläpp av koldioxid i Stockholms län
Koldioxiden bidrar till att växthuseffekten ökar. Energipro-
duktion och vägtrafik är de största utsläppskällorna av 
koldioxid i Stockholms län. Vägtrafikens utsläpp ökar i länet 
på grund av att lastbilstrafiken ökar. Det totala utsläppet 
av koldioxid år 2003 var 5 750 000 ton. För att minska koldi-
oxidutsläppet krävs investeringar inom främst kollektiv-
trafik och fjärrvärme. 

ring. Varje invånare i länet släpper årligen ut cirka 3,2 
ton koldioxid, ungefär hälften av riksgenomsnittet. 
Siffran är dock inte helt rättvisande eftersom vi också 
för vår konsumtion utnyttjar resurser som kommer 
från verksamheter utanför länsgränsen som generar 
utsläpp. Utsläppen i länet per person har minskat med 
drygt sju procent sedan år 1990. Men med hänsyn till 
länets goda förutsättningar som storstadslän, de natio-
nella målen och landets internationella åtagande bör 
utsläppsminskningen fortsätta i hög takt.  

Exempel på möjligheter att påverka
• Bygg ut fjärrvärmenäten.
• Bättre isolering av hus och miljöanpassade upp-

värmningssystem. 
• Samåk, använd kollektivtrafik, gå eller cykla.

Koldioxidutsläpp i AB-län 2002 enl LVF

Energisektorn

Vägtrafiken

Sjöfart

Flygtrafik

Arbetsmaskiner

Industri

Övrigt

Utsläpp av koldioxid från
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Rätt däck och miljöbilar ger 
friskare luft
Om fl er åtgärder vidtas fi nns det förutsättning 
för att luften i Stockholms län ska bli bättre. Den 
främsta orsaken till ohälsosam luft i länet är väg-
trafi kens utsläpp. I de centrala, tätbebyggda områ-
dena fi nns problem med för höga halter av partiklar 
och kväve dioxid.  I de yttre delarna av länet är luften 
över lag god med undantag för alltför höga halter 
av marknära ozon. 

Slitage på vägbanan av dubbade vinterdäck är en 
viktig orsak till att det bildas ohälsosamma partiklar 
som är så små att de är möjliga att andas in. Partik-
larna består av vägdamm och av mycket små delar 
från bromsar och däck. 

Kvävedioxid och fl yktiga organiska ämnen bildas 
vid förbränning av fossila bränslen i till exempel bil-
motorer.

Marknära ozon, som inte ska förväxlas med de 
ozonlager som fi nns högre upp i atmosfären, bildas 
av fl yktiga organiska ämnen och kväveoxider under 
inverkan av solljus. Marknära ozon ger bland annat 
astmasymptom och ögonirritationer.

Situationen i Stockholms län
Länet har överlag en godtagbar luftkvalitet enligt gäl-
lande normer. När vi närmar oss de hårt trafi kerade 

Farligt för hälsan
Luftföroreningar är ett hälsoproblem och innebär en 
ökad risk för cancer och hjärt- och lungsjukdomar. De 
kan också orsaka irritation i luftvägarna och de för-
svårar livet framför allt för astmatiker och allergiker. 
Dessutom orsakar luftföroreningarna skador på skog, 
grödor och andra organismer. Luftföroreningar bidrar 
också till att kulturföremål och hus fasader vittrar. 

Luftföroreningar
Kvävedioxid, partiklar, marknära ozon och fl yktiga 
organiska ämnen som bensen är exempel på luftföro-
reningar. I tätorter kommer luftföroreningar i första 
hand från vägtransporter, arbetsmaskiner och vedeld-
ning. Ett stort bidrag kommer också från andra länder. 
Marknära ozon förekommer med för höga halter i hela 
Europa och transporteras också in över Sverige.

Målet är möjligt att nå i Stockholms län om nya 
åtgärder genomförs.
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Frisk luft
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stiger halterna och når vid de mest utsatta områdena 
nivåer som för vissa ämnen överskrider de lagstadgade 
normerna för god luftkvalitet. Idag är det allvarligaste 
problemet höga halter av partiklar. Även halterna av 
kvävedioxid är för höga i vissa områden. 

Flyktiga organiska ämnen som bensen har minskat 
i Stockholms innerstad under flera år. Detta beror till 
stor del på att de flesta bilar idag har katalytisk avgas-
rening. Förbättringen bromsas när trafiken ökar. 

Svaveldioxid utgjorde tidigare en betydande luft-
förorening i länet. Halten har dock minskat kontinu-
erligt sedan 1960-talet. Detta beror på att eldning med 
fossila bränslen har minskat, att eldningsolja idag har 
lägre svavelhalt och på att länets förbränningsanlägg-
ningar har förbättrat sin rening av utsläpp. 

Exempel på möjligheter att påverka 
• Tillgodose luftomsättningen längs gator och vägar 

med genomtänkt stadsplanering.
• Välj miljöbilar, de är bränslesnåla och har bra av-

gasreningsteknik.
• Ersätt dubbdäck med odubbade vinterdäck.
 

Partikelhalt i luften vid tre gator i Stockholm
Hög partikelhalt är generellt ett storstadsproblem och 
halten är idag för hög i innerstaden och längs stora 
trafikerade leder. Hornsgatan är den mest förorenade 
gatan i Stockholms län.

De nationella delmålen, som är steg på vägen mot att nå miljö-
kvalitetsmålen, gäller för hela landet. 

Miljökvalitetsnormer är lagstadgade halter som inte får överskri-
das efter vissa angivna datum, i dessa fall 2005 respektive 2006.

*

*

*

*

* 

Kvävedioxidhalt i luften vid tre gator i Stockholm
Även om halterna har minskat de senaste åren är 
de fortfarande alltför höga i de mest utsatta lägena. 
Referenspunkten ligger vid Norra Malma, Norrtälje 
kommun.
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Bara naturlig försurning

Stockholms län går åt rätt håll
Trenden mot allt större försurning i länet har brutits 
och en återhämtning har påbörjats. Det visar resul-
tatet från fl era regionala undersökningar. Nedfallet 
av försurande ämnen behöver dock fortsätta att 
minska för att den positiva trenden ska bibehållas. 

Försurande ämnen sprids med luften
Försurande ämnen bildas vid förbränning och det 
inne bär att vägtransporter och uppvärmning bidrar 
till försurningen. Ämnena sprids med luften och fal-
ler ner i form av gas, som luftburna partiklar eller 
som surt regn och snö. Försurande ämnen kan trans-
porteras mycket långt i regnmoln och med vindar. 
Stora utsläppskällor av försurande ämnen fi nns också 
i andra delar av Sverige men främst utanför Sveriges 
gränser. Mellan 30-40 procent av svavelnedfallet i 
Storstockholm kommer från utsläpp inom länet. Utan-
för tätortsområdena kommer nästan allt svavel från 
källor utanför länet – från övriga Sverige eller från 
utlandet. Drygt 50 procent av det totala nedfallet av 
kväve i Storstockholm kommer från källor inom 
länet. 

Försurning som miljöproblem 
När försurande ämnen som svavel- och kväveoxi-
der når marken startar en vittringsprocess av mar-
kens mine raler som motverkar försurning. Efter hand 
minskar denna vittring vilket leder till att pH sjunker 
i mark och markvatten. Då frigörs giftigt aluminium 
som hamnar i sjöar och vattendrag. Det får negativa 
effekter på marken och de växter och djur som lever i 
och av marken. Dessutom drabbas kulturföremål som 
statyer och byggnadsdetaljer genom att försurande 
ämnen i luft och regn påskyndar vittring. De skador 
som då uppstår på byggnader, maskiner och kultur-
föremål är dyra för samhället.

Problemen med försurningen uppmärksammades 
i Sverige först vid slutet av 1960-talet. Vid det laget 
hade försurningen av sjöar, vattendrag och skogsmark 
sannolikt pågått i fl era decennier eller i vissa områden 
århundraden.

Målet bör kunna nås i Stockholms län med 
befi ntliga åtgärder.
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Bara naturlig försurning

Andel sjöar med pH under 6,3
Trenden mot allt större försurning av sjöar har 
brutits i Stockholms län. Sjöar med pH-värden 
under 6 är idag betydligt sällsyntare än under 
1980-talet. Trendbrottet skedde i början av 1990-
talet. Kalkning av cirka 30 sjöar i länet har varit en 
viktig anledning till att andelen försurade sjöar 
har minskat.
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Andel sjöar med pH under 6,3Situationen i Stockholms län
I länet är de ytliga markskikten starkt påverkade av 
försurningen medan de underliggande skikten och 
grundvattnet inte är särskilt påverkade. Främst de 
norra länsdelarna har mer kalkrika jordarter som buff-
rar mot försurande ämnen. I dag uppskattar man att 
runt fyra procent av länets sjöar är sura, jämfört med 
20 procent av övriga sjöar i Sverige. Detta beror på att 
länets sjöar har högre pH-värden och större buffert-
förmåga mot sura ämnen. Desutom har länet relativt 
liten nederbörd. En annan anledning till att inte fler av 
länets sjöar är skadade av försurning är att flera sjöar 
har kalkats sedan slutet av 1970-talet. I dag är det en-
dast tolv sjöar i länet som kalkas.  

Trots att nedfallet av både svavel och kväve i länet 
ligger över den gräns där känsliga ekosystem skadas 
så ser det alltså ljust ut för länets sjöar. Den tidigare 
trenden mot ökande försurning har brutits. Det går 
dock inte att säga i vilken takt som tillståndet förbätt-
ras. Nedfallet av kväve och utsläppen av kväveoxider 
minskar men inte lika tydligt som nedfallet av svavel. 
Detta beror främst på att biltrafiken har ökat de senaste 
åren.  

Exempel på möjligheter att påverka 
• Välj miljöbilar, de är bränslesnåla och har bra av-

gasreningsteknik.
• Använd olja med låg svavelhalt, till exempel vid 

uppvärmning.
• Samåk, använd kollektivtrafik, gå eller cykla.
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Giftfri miljö
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Minska användningen av 
kemikalier
Vi använder allt fl er produkter och livsmedel som 
innehåller kemiska ämnen – ämnen som sedan 
sprids vidare i naturen. Stockholms län är särskilt 
belastat till följd av den stora befolkningstät heten 
och länets industrihistoria. Många förorenade om-
råden behöver åtgärdas. För att vända trenden 
och uppnå en giftfri miljö behövs framför allt mer 
kunskap om kemi kalier, skärpt lagstiftning och bätt-
re samordning mellan myndigheter. 

…och fi nns överallt
En stor del av de kemiska och giftiga ämnen som åter-
fi nns i miljön idag kommer från diffusa utsläpp från 
till exempel vägtrafi ken och från produkter i hushål-
len. Många av ämnena hittas i avloppsslam, botten-
sediment och i fi sk. Höga halter kan även förekomma 
i vissa förorenade områden, till exempel på gamla 
industritomter. Tomterna kan ligga i anslutning till 
vattendrag, värdefulla naturområden eller bostadsom-
råden som då kan påverkas av bland annat kemikalier 
som läcker ut i mark och vatten.

20 000 kemiska ämnen i 60 000 produkter
Tillverkning och användning av kemiska ämnen ökar 
i vårt samhälle. I Sverige fi nns idag ungefär 20 000 
kemiska ämnen i över 60 000 produkter som i sin 
tur ingår i en mängd olika varor som till exempel 
bygg material, bilar, datorer, mobiltelefoner, hygien-

Kemikalier påverkar oss alla…
Kemiska ämnen kan vara allergi- och cancerframkal-
lande, fortplantningsstörande, genetiskt störande och 
akut giftiga. Vissa ämnen är långlivade vilket innebär 
att de inte bryts ner särskilt lätt utan samlas i levande 
organismer. Långlivade ämnen som är miljöfarliga 
kan spridas via luft och vatten och orsaka globala pro-
blem under mycket lång tid.

Hälsoeffekter som kan uppstå vid exponering 
av kemiska ämnen är till exempel njurskador (kad-
mium), risk för cancer (PAH) och fortplantningspro-
blem (PCB). Så har till exempel bestånden av torsk 
och abborre de senaste åren minskat på grund av fort-
plantningssvårigheter. Dessutom ökar allergier och 
överkänslighet som delvis orsakas av kemiska ämnen. 
Mycket oroväckande är också effekterna på miljön av 
läkemedelsrester som kommer ut i naturen på olika 
sätt, främst via avloppen.

Målet blir mycket svårt att nå i Stockholms län 
även om ytterligare åtgärder genomförs. 
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Giftfri miljö

Riskklassade förorenade områden i Stockholms län
I länet finns kännedom om cirka 6 200 områden som är eller 
misstänks vara förorenade. Kartan visar de drygt 190 om-
rådena som har inventerats och riskklassats. Mycket arbete 
återstår innan alla områden inventerats och därefter tillkom-
mer det tids- och kostnadskrävande arbetet med sanering.

produkter, kläder och mat. Den stora befolkningen 
medför stora flöden av varor och kemiska produkter 
vilket leder till en hög belastning på miljön. Genom 
slam från avloppsreningsverk får vi en bild av flöden 
av olika miljögifter i samhället. Kunskapen om de ke-
miska ämnen som används, deras spridningsvägar och 
hälso- och miljöeffekter är emellertid generellt låg. 
Det innebär att det är svårt att få kunskap om den to-
tala problembilden. 

Situationen i Stockholms län
Dagens miljöproblem orsakas i många fall av gamla 
synder, det vill säga av aktiviteter som skedde för flera 
decennier sedan. I länet finns kännedom om cirka 
6 200 områden som är eller misstänks vara förorenade. 
Av dessa har drygt 190 inventerats och riskklassats av 
Länsstyrelsen. 

Ett engagerat miljöarbete inom många verksam-
hetsområden har lett till att ”kända” gifter i miljön 
minskar successivt. För att nå ännu längre är det vik-
tigt att vi lyckas begränsa den dagliga användningen 
av gifter och att identifiera nya ämnen som kan komma 
att bli morgondagens problem. För att kunna göra det 
krävs kunskap och förståelse för de kemiska ämnenas 
egenskaper och effekter. 

Exempel på möjligheter att påverka
• Använd miljömärkta produkter och tjänster och er-

sätt miljöskadliga kemikalier med miljöanpassade   
alternativ. 

• Sortera farligt avfall och lämna till en miljöstation 
för omhändertagande.

• Lämna in överblivna läkemedel till apoteken. Halten bromerade flamskyddsmedel (polybromerade  
difenyletrar) i modersmjölk från mödrar i Stockholm
Halten ser ut att minska vilket kan bero på ökat medvetande 
om riskerna och minskad användning. Minskningen är inte 
representativ för alla grupper av bromerade flamskyddsmedel 
och bilden kan se annorlunda ut för övriga typer.

0
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Skyddande ozonskikt
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Ett globalt problem som 
behöver allas engagemang 
De senaste femtio åren har ozonskiktet tunnats ut. 
Det innebär en stor risk för människor, natur och 
ekosystem. Ett aktivt arbete för att rädda ozonskik-
tet pågår internationellt, men först omkring år 2050 
kan vi vänta oss att halterna av ozonnedbrytande 
ämnen i atmosfärens övre del är tillbaka på 1980 
års nivå. Det förutsätter dock att de överenskomna 
internationella avtalen följs av alla parter. 

Globala problem
Nedbrytningen av ozonlagret orsakas framför allt av 
ämnen som innehåller klor och brom. Ett stort pro-
blem är det dolda lager av ozonnedbrytande ämnen 
som i stora mängder fi nns lagrade i äldre kyl- och 
klimat anläggningar, isoleringsmaterial som skum-
plast med mera. Problemen med ozonskikten är till 
största del globala. Det är också globala åtgärder som 
krävs för att användningen av nerbrytande ämnen ska 
stoppas. 

Situationen i Stockholms län
Sverige ställer stora krav på avveckling av ozonned-
brytande ämnen och har också skrivit under Montreal-
protokollet om åtgärder för att skydda ozonskiktet. 
I länet liksom i övriga landet fi nns återvinningsstatio-
ner för farligt avfall där bland annat kylar och frysar 
ska lämnas när de kasseras. I vissa kommuner erbjuder 

Det livsviktiga ozonskiktet
Ozonskiktet fi nns i atmosfärens övre del. Det fungerar 
som ett fi lter mot solens ultravioletta strålar (UV-strål-
ning). Under naturliga förhållanden nybildas ozonet i 
samma takt som det bryts ned. Men de senaste femtio 
åren har nedbrytningstakten varit högre än nybild-
ningen vilket har orsakat en uttunning av ozonskiktet. 
Det uttunnade ozonskiktet upptäcktes första gången i 
mitten av 1980-talet. 

Förtunningen av ozonskiktet är ett allvarligt hot 
mot både människa och miljö eftersom den skadliga 
UV-strålning från solen som når jordytan ökar. Män-
niskor riskerar att i ökad utsträckning få hudcancer 
och ögonskador som grå starr. Även ekosystem kan 
påverkas eftersom vissa arter, till exempel plankton-
alger som är föda för många djur, saknar skydd mot 
den ökade strålningen. Dessutom minskar jordbrukets 
skördar eftersom grödorna växer långsammare. 

Målet är möjligt att nå i Stockholms län om nya 
åtgärder genomförs.
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Skyddande ozonskikt

renhållningsbolagen hämtning vid dörren för att und-
vika att ozonfarliga ämnen hamnar på fel ställe. 

Exempel på möjligheter att påverka
• Ta hand om farligt avfall vid rivning av byggnader 

och lämna det till återvinningsstation.
• Ta hand om ozonskadliga produkter, till exem-

pel gamla kylskåp och luftkonditioneringsanlägg-
ningar och lämna dem till återvinningsstation.

Miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt och Säker 
strålmiljö hänger nära samman, eftersom ett uttunnat 
ozonskikt medför att den ultravioletta strålningen på 
jorden ökar. Läs mer under avsnittet Säker strålmiljö.

Ozonnedbrytande ämnen i strat
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Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen i Sverige
Den sammanlagda produktionen av ozonnedbrytande ämnen 
kulminerade på 1980-talet. Sedan dess har den minskat kraftigt.

Antal hudcancerfall över normalnivå i Sverige
Ozonuttunningen medför att risken för hudtumörer och ögon-
skador ökar. Ofta märks sådana skador först flera årtionden 
efter påverkan. Det här betyder att hudcancerfrekvenserna kan 
förväntas kulminera först kring år 2050.

Ozonnedbrytande ämnen i stratosfären
Flertalet ozonnedbrytande ämnen har en livslängd på årtion-
den eller rentav sekler i atmosfären.  Detta är huvudorsaken till 
att halterna fortsatte att stiga ända fram till sekelskiftet 2000. 
Först då kulminerade uttunningen av ozonskiktet.
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Säker strålmiljö
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Mer kunskap behövs 
Vi utsätts dagligen för strålning från en mängd olika 
källor, något som kan öka risken för cancer och gene-
tiska skador.  Det är viktigt att forskningen om strål-
ningens effekter stärks och att vi bland annat ändrar 
våra solvanor.  Det krävs stora informationsinsatser 
för att få människor att ändra sina vanor. Det tar 
också lång tid innan effekten av insatserna märks 
genom att antalet cancerfall minskar.

dor. Elektromagnetiska fält från elektriska maskiner, 
mobiltelefoner, kraftledningar och bildskärmar är ex-
empel på så kallad ickejoniserande strålning. Fortfa-
rande vet man alltför lite om hur vår hälsa påverkas av 
de elektromagnetiska fälten. 

Ultraviolett strålning (UV-strålning) är ett annat 
exempel på ickejoniserande strålning. Uttunningen av 
ozonskiktet bidrar till att mängden ultraviolett strål-
ning från solen ökar på jorden. 

Situationen i Stockholms län
Solens UV-strålning är den största orsaken till hud-
cancer. Antalet fall av hudcancer ökar konstant i länet 
liksom i övriga landet, sett över en längre tid. De lind-
rigare hudcancerformerna skivepitelcancer och basal-
cellscancer har ökat markant sedan 1980. Ökningen 
beror sannolikt på att vi solar mer. Antal fall av hud-
cancer är generellt större bland män än kvinnor sanno-

Strålning, en riskfaktor
Strålning utgör en risk för människor och andra levan-
de organismer eftersom den kan orsaka cancer och 
gene tiska skador. Strålskyddet har tidigare varit in-
riktat på att skydda människor. Idag fi nns en strävan, 
både nationellt och internationellt, att utvidga skyd-
det till att omfatta också naturen och ekosystemen. 
Jorden utsätts dagligen för naturlig strålning från 
solen (ultra violett strålning) och rymden (kosmisk 
strålning). Ibland exponeras människor också för 
strålning från konstgjorda strålkällor, som exempelvis 
röntgen strålning.
 
Strålningskällor
Kärnkraftverk, röntgenundersökningar och strålbe-
handling inom sjukvården är exempel på källor som 
ger så kallad joniserande strålning. Dessa är sedan 
länge kända riskfaktorer för cancer och genetiska ska-

Målet blir mycket svårt att nå i Stockholms län 
även om ytterligare åtgärder genomförs. 
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Säker strålmiljö

Malignt melanom
Antal fall av malignt melanom per 100 000 invånare i 
Stockholms län. Malignt melanom är en allvarlig form 
av hudcancer.

Hudcancer
Antal fall med hudcancer (inte malignt melanom) per 
100 000 invånare i Stockholms län. Dessa hudcancer-
fall är mindre farliga än malignt melanom och leder 
sällan till döden. Ökningstakten är markant efter 1980. 

likt på grund av olika beteenden i solen. Ökningen av 
den allvarligare cancerformen malignt melanom har 
avtagit något de senaste tio åren men läget är fortfa-
rande mycket allvarligt. 

Exempel på möjligheter att påverka
• Var försiktig när du solar och skydda särskilt barnen 

från UV-strålningen. 
• Lämna in kasserade brandvarnare till kommunens 

elektronikåtervinning.
• Minska risken att påverkas av strålning genom att 

använda handsfreeutrustning till mobiltelefonen. 

Orsaker till uttunningen av ozonskiktet kan du läsa 
mer om i avsnittet om Skyddande ozonskikt. Där kan 
du även läsa mer om effekter av ökad exponering för 
UV-strålning. 
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Ingen övergödning

Bättre avloppslösningar
Stockholms län är det län i landet som har störst 
problem med övergödning av sjöar och vattendrag. 
Alltför stora mängder av näringsämnena fosfor och 
kväve i mark och vatten förändrar förutsättning-
arna för natur och människor och även friluftslivet 
på verkas. Stora ansträngningar har gjorts för att 
minska utsläppen av näringsämnen från renings-
verk och enskilda avlopp. Mycket arbete kvarstår 
dock, särskilt i områden där fritidshus görs om till 
permanent bostäder.

grundvattentäkter. Nitrat i dricksvatten kan medföra 
att blodets syreupptagningsförmåga minskar. 

Det mesta beror på oss människor 
På grund av den höga befolkningstätheten och bebyg-
gelsestrukturen i länet är avloppsreningsverk och en-
skilda avlopp de två dominerande källorna till utsläpp 
av näringsämnen. Också nedfall av luftburna förore-
ningar från trafi k och energianläggningar bidrar till 
övergödningen, liksom utsläpp av näringsämnen via 
dagvatten och läckage från jordbruk. 

Utsläpp via avloppsreningsverk står för nästan 
hälften av den fosfor, som hamnar i sjöar och vatten-
drag för att slutligen nå havet samt för en tredjedel av 
kväveutsläppen. Jordbruket står för den största delen 
av kväveutsläppen men bidrar också med betydande 
utsläpp av fosfor till havet. Det luftburna kvävet står 
för den största delen av utsläppen till mark. 

Syrebrist och föroreningar
Växtnäringsämnen fi nns naturligt i marken och tillförs 
dessutom genom människans verksamhet. Den näring 
som inte tas upp av växter – överskottet – rinner ut i 
våra sjöar, vattendrag och hav. 

Den biologiska mångfalden utarmas av att växter 
som gynnas av växtnäringsämnen breder ut sig på be-
kostnad av andra arter. Det kan leda till att sjöar och 
vattendrag växer igen. 

Övergödning påverkar också sjöar, vattendrag 
och hav negativt eftersom det kan ändra artsamman-
sättningen i vattnet. Många sjöar kan bli olämpliga 
att bada i och fi ska ur. En ökning av näringsämnen 
i vattnet kan även leda till algblomning. När algerna 
bryts ner förbrukas stora mängder syre. Detta leder i 
sin tur till syrebrist och bottendöd i havet. Dessutom 
fi nns det risk för att kväveföroreningarna når grund-
vattnet och ger ökade halter av nitrat i brunnar och 

Målet blir mycket svårt att nå i Stockholms län 
även om ytterligare åtgärder genomförs. 
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Källor till utsläpp av fosfor till havet i Stockholms län (1997)
Den största andelen av fosfor kommer från Mälaren som i sin tur 
fått fosfor från avloppsreningsverk, enskilda avlopp och jordbruk. 
Den största delen av länets utsläpp från reningsverk släpps dock 
ut i kustvattnen vilket innebär att Mälaren skonas. Antalet enskil-
da avloppsanläggningar i länet uppgår till cirka 87 000. Någon 
påtaglig minskning av fosforutsläpp har inte skett sedan 1997.

Källor till utsläpp av kväve till havet i Stockholms län (1997)
Punktutsläppens andel uppgick 1997 till cirka 31 procent. Sedan 
dess har andelen minskat tack vare att utsläppen från de stora 
kommunala avloppsreningsverken har halverats. Mycket arbete 
återstår med att minska utsläppen till Mälaren och de luftburna 
kväveutsläppen som i första hand kommer från biltrafiken.

Situationen i Stockholms län
Övergödning är ett stort problem i Stockholms län. 
Trots att åtgärder har genomförts för att minska punkt-
utsläppen från kommunala avloppsreningsverk och 
industri samt utsläpp från jordbruk visar inte sjöar 
och vattendrag på önskad återhämtning. Näringsäm-
nen från tidigare utsläpp finns lagrade i marken och i 
bottensediment och frigörs successivt. Det kan därför 
ta lång tid innan resultat av åtgärderna märks.

Länets befolkning ökar hela tiden vilket ställer allt 
större krav på avloppsrening. Ett växande problem i re-
gionen är ökat permanentboende i fritidshus som sak-
nar bra vatten- och avloppslösning. I många fall har de 
enskilda avloppsanläggningarna inte tillräckligt god 
standard eller dimension för den ökande belastningen 
och reningen blir bristfällig. Dessa anläggningar bi-
drar därför till en betydande del av övergödningen.

Exempel på möjligheter att påverka
• Åtgärda bristfälliga enskilda avloppsanläggningar.
• Spola inte ner kemikalier i avloppet. De förstör re-

ningsverkens reningsprocesser. 
• Minska näringsläckaget från jordbruket genom 

att till exempel anlägga skyddszoner längs med 
vattendrag och använda miljöanpassade bruk-
ningsmetoder. 
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Levande sjöar och vattendrag

Fo
to

: C
hr

is
ti

na
 F

ag
er

gr
en

Samarbeta för att förbättra 
och bevara
De största hindren för att nå målet Levande sjöar 
och vattendrag är idag fysiska ingrepp och över-
gödning. Målet är beroende av att många andra 
miljökvalitetsmål nås, därför krävs stora insatser på 
fl era håll för att vända trenden.

sjösänkningar och utdikningar. Av länets cirka 850 
sjöar har minst 390 stycken sänkts. Tidigare sänktes 
sjöar för att skapa mer jord- och skogsbruksmark. Idag 
görs ingrepp som till exempel dikningar och däm-
ningar främst på grund av tillkomsten av nya bostads-
områden och vägar. Det resulterar i att vattenmiljö er 
försvinner och hinder uppstår i vandringsvägar för 
djur som rör sig kring vattendrag. 

Nyttan med vatten
Sjöar och vattendrag, liksom våtmarker, jämnar ut 
vattenfl öden under året. Därmed minskar risken för 
extrema situationer med översvämningar och torka. 
Vatten ger också möjlighet till yrkesverksamhet, re-
kreation och friluftsliv som till exempel fi ske, bad, 
fågel skådning, och skridskoåkning. Vattenmiljöer hy-
ser dessutom stor biologisk mångfald.

Utsläpp av näring och föroreningar 
påverkar vattnen
Våra sjöar och vattendrag påverkas idag främst av 
näringsläckage från bland annat enskilda avlopp och 
jord- och skogsbruksmark. Övergödning är det miljö-
hot som tydligast påverkar vattenkvaliteten och den 
biologiska mångfalden i sjöar och vattendrag. Även 
storskalig påverkan som exempelvis miljögifter och 
nedfall av luftföroreningar skadar eftersom fl era 
vatten levande djur och växter inte kan utvecklas natur-
ligt. Läs mer om problemen med övergödning och 
miljögifter på uppslagen Ingen övergödning och Gift-
fri miljö. 

Sjösänkningar och andra fysiska ingrepp
Under de senaste cirka 150 åren har människan för-
ändrat sjöar och vattendrag kraftigt, främst i form av 

Målet är möjligt att nå i Stockholms län om nya 
åtgärder genomförs.
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Levande sjöar och vattendrag

Ekologisk status
Havsvandrande fisk används ofta som indikator på biologisk 
mångfald i vattendrag. Där fisken kan överleva finns det även 
goda livsmiljöer för andra arter. Den förhållandevis låga eko-
logiska statusen beror i första hand på olika typer av fysiska 
ingrepp och i vissa fall på utsläpp av förorenade ämnen. För att 
uppnå god ekologisk status krävs vattenvårdsåtgärder i hela de 
berörda avrinningsområdena.

Hög
God
Måttlig
Svag
Dålig

Ekologisk status
Situationen i Stockholms län
I länet finns många olika slags vattenmiljöer vilket 
innebär att det finns en stor potential för en rik biolo-
gisk mångfald. Länets sjöar och vattendrag är emeller-
tid allvarligt påverkade av främst övergödning samt 
tidigare gjorda sjösänkningar och fortsatta ansträng-
ningar behövs för att motverka detta. I många vatten 
är arter som är känsliga för föroreningar av olika slag 
försvunna. 

Nästan hälften av Mälarens stränder inom länet är 
påverkade av antingen båt- eller bebyggelserelaterad 
exploatering. Cirka 20 procent av stränderna är kraf-
tigt påverkade. Den kraftigaste exploateringen finns i 
strandområden i Stockholms stad samt i närliggande 
kommuner.

Flera kommuner samarbetar inom hela avrin-
ningsområden för sjöar eller vattendrag för att för-
bättra vattenkvaliteten och bevara biologisk mångfald 
i vattenmiljöerna. Exempel på goda samarbeten är 
Oxundaåns vattenvårdsprojekt och Tyresåsamarbetet. 

Exempel på möjligheter att påverka
• Öka samarbetet mellan aktörer inom avrinnings-

områden. 
• Anpassa vägtrummor så att fiskar och andra vatten-

levande djur lätt kan passera.
• Åtgärda bristfälliga avloppsanläggningar. 
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Grundvatten av god kvalitet
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Rent dricksvatten i kranen 
och pumpen
Måste man tänka efter när man skruvar på vatten-
kranen? Ja, i alla fall om man bor i Stockholms läns 
kust- och skärgårdsområden där belastningen på 
grundvattnet är stor. Överuttag av vatten är vanligt 
och leder ofta till att saltvatten tränger in i brunnar. 
Radon, bekämpningsmedel, vägsalt och bakteriell 
förorening är andra faktorer som påverkar kvalite-
ten på länets grundvatten.

Detta är svårt och kostsamt att åtgärda. Den vanligaste 
orsaken till grundvattenbrist och att saltvatten tränger 
in är för stort uttag av vatten ur brunnar. 

Grundvattnet i länets tätorter är ofta förorenat på 
grund av olika mänskliga aktiviteter och därför otjän-
ligt som dricksvatten. Så har till exempel vägsaltning 
påverkat fl era viktiga grundvattentäkter. På vissa plat-
ser förorenas grundvattnet även av en alltför intensiv 
spridning av gödsel och bekämpningsmedel. Den van-
ligaste orsaken till dålig dricksvattenkvalitet är bak-
teriell förorening från inläckande ytvatten eller andra 
föroreningskällor som till exempel läckande avlopp. 
Detta utgör en särskild risk i områden där fritidshus 
görs om till hus för permanentboende. Det förekom-
mer också problem med bland annat naturligt höga 
radonhalter, särskilt i bergborrade brunnar. 

Grundvatten för livet
Rent grundvatten behövs för växter och djurs livs-
miljö och för vår dricksvattenförsörjning. Grund-
vatten förekommer med stora naturliga variationer 
och människan påverkar på olika sätt både tillgången 
på grundvatten och dess kvalitet. Låga grundvatten-
nivåer som följd av till exempel tunnelbyggen, där 
grundvatten läcker in i tunnlar och bergrum, kan leda 
till vattenbrist och problem med sättningsskador på 
hus och anläggningar. Detta orsakar samhället stora 
kostnader. 

Salt och bakterier
Grundvattensituationen i Stockholms kust- och skär-
gårdsområden är oroande. Om saltvatten tränger in 
i brunnar kan vattnet bli otjänligt som dricksvatten. 

Målet är möjligt att nå i Stockholms län om nya 
åtgärder genomförs.
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Grundvatten av god kvalitet

Andelen saltvattenpåverkade bergborrade brunnar
Andelen påverkade brunnar i de åtta övervakningsområdena 
jämfört med kustkommunerna totalt. En brunn räknas som 
saltvattenpåverkad om kloridhalten överstiger 50 milligram per 
liter. Andelen påverkade brunnar är alarmerande hög framför 
allt på Norra Lagnö och Saltarö i Värmdö kommun.
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Situationen i Stockholms län
Stockholms län försörjs till största delen med ytvatten 
från Mälaren. Vissa kommuner använder dock grund-
vatten för sin vattenförsörjning. Andra har grund-
vattentäkter som reserv i händelse av driftavbrott eller 
förorening av råvattentäkterna.

Större grundvattentillgångar finns bara i grus-
åsarna. För enskild vattenförsörjning är bergborrade 
brunnar vanligast idag. Saltvattenpåverkan i bergbor-
rade brunnar är ett mycket stort problem, speciellt i 
länets kust- och skärgårdsområden. Både saltvattenin-
trängning från Östersjön och uppträngning av gam-
malt (relikt) saltvatten är vanligt och gör i de flesta fall 
vattnet otjänligt. Bakterier i grundvatten är ett annat 
problem och den vanligaste orsaken till att kommu-
nala miljökontor ingriper mot enskilda vattentäkter. 

Exempel på möjligheter att påverka
• Skydda grusåsar och andra grundvattenförande 

formationer.
• Värna grundvattentäkter i kommunal planering.
• Anlita certifierade brunnsborrare.
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Hav i balans samt levande kust och skärgård
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Målet blir mycket svårt att nå i Stockholms län 
även om ytterligare åtgärder genomförs. 

Vistas i skärgården på 
skärgårdens villkor
Övergödningen är omfattande och grundvatten-
tillgången sviktar i länets skärgård. Med den stora 
befolkningsökningen i skärgården krävs det nya 
lösningar för att komma till rätta med problemen.  
Vi måste börja nyttja de resurser och kvaliteter som 
kusten och skärgården har på ett mer hållbart sätt. 
Det kräver en insikt om och en anpassning till de 
natur givna begränsningar som fi nns. 

Övergödning och grundvattenbrist
Den biologiska mångfalden i havsmiljön har drab-
bats hårt av övergödning och miljögifter. Den ökande 
utfl yttningen av folk till kust- och skärgårdsområden 
leder till en ökad belastning av skärgårdsmiljön. 

Bestånden av fl era fi skarter har minskat de se-
naste åren bland annat beroende på överfi ske och fort-
plantningsstörningar. Övergödningen, det vill säga ut -
släppen av närsalterna fosfor och kväve, resulterar i 
igenväxning av grunda bottnar och kraftigare algblom-
ningar vilka orsakar problem som syrebrist och botten-
död. En ökad båttrafi k medför störningar som till ex-
empel stranderosion, spridning av giftiga ämnen från 
båtbottenfärger och buller. Överuttag av grundvatten 
ger sötvattenbrist och saltvatteninträngning i brunnar.

För att uppnå Hav i balans och levande kust och 
skärgård är det också viktigt att målen Grundvatten 
av god kvalitet och Ingen övergödning nås.

Levande skärgård
Mångfalden av livsmiljöer i svenska skärgårdar ger 
naturliga förutsättningar för ett mycket rikt växt och 
djurliv. Utnyttjandet och brukandet av skärgårds miljön 
har förändrats under senare delen av 1900-talet. Anta-
let skärgårdsjordbruk har minskat, vilket gör att det 
traditionella kulturlandskapet – en viktig del av den 
vackra skärgårdsmiljön – hotas. 

Även den lokala fi skerinäringen har minskat kraf-
tigt. I Stockholms län fi nns bara 36 licensierade yrkes-
fi skare kvar. Den huvudsakliga orsaken är att det inte 
går att få fi sket lönsamt. Detta beror på överfi ske men 
också på dåliga miljöförhållanden. Utfl yttningen av 
människor som bosätter sig permanent i skärgården 
ger nya förutsättningar för en levande bygd men stäl-
ler samtidigt stora krav på hållbart utnyttjande av 
natur resurserna. 
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Hav i balans samt levande kust och skärgård
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Befolkningsutveckling i skärgården
Befolkningen i Stockholms skärgård har ökat stadigt sedan 
1970-talet. Figuren visar befolkningsutvecklingen på öarna i  
länets kustkommuner. För kommunerna Södertälje och  
Vaxholm saknas jämförbar data före år 1997.

Antalet yrkesfiskare med fiskelicens
Antalet yrkesfiskare i Stockholms län har minskat stadigt sedan 
1970-talet. Det beror bland annat på svårigheterna att få licens, 
ökad effektivisering och problem kopplade till fiskbestånden. 
Licensen ges av Fiskeriverket.

Situationen i Stockholms län
Stockholms skärgård och havsområden är en unik till-
gång för länet med cirka 30 000 öar. Sedan 1970-talet 
har miljöproblemen minskat bland annat genom bättre 
rening av avloppsvatten, men Stockholms skärgård 
är fortfarande landets mest övergödda kustområde. 
Många människor vill tillbringa sin fritid eller bo i 
skärgården. Det ställer stora krav på hållbara lösning-
ar för dricksvattenförsörjning och avloppshantering. 
Saltvatteninträngning i bergborrade brunnar är idag ett 
problem på flera håll, liksom utsläpp av närsalter från 
hus med undermåliga avloppslösningar.

Miljögifter som DDT och PCB stör fortplantnings-
förmågan hos till exempel sälar och havsörnar. Tack 
vare riktade insatser sedan 1970-talet har antalet havs-
örnar ökat och sälstammen blivit starkare. Den lilla 
tumlaren är dock mycket sällsynt i Östersjön idag och 
hotas starkt av bifångster i fiskeredskap. Inga tumlare 
har setts i Stockholms skärgård under 2004.

Det kommer att bli svårt att nå målet i tid. Utma-
ningen är bland annat att i brett samarbete med lokala 
intressenter gemensamt hitta lösningar för att förbättra 
vattenkvaliteten och säkra ett hållbart nyttjade av skär-
gårdens naturresurser. Ett exempel på ett lyckat sam-
arbete är skapandet av 17 fredningsområden för fisk i 
Stockholms skärgård 2004.

Exempel på möjligheter att påverka
• Beakta kust- och skärgårdsmiljön både på land och 

i vatten i kommunens översiktsplanering.
• Hitta betesdjur till marker med betesbehov genom 

betesdjursförmedlingen.
• Byt tvåtaktsmotorn mot en mer miljövänlig motor 

och använd miljövänligare bränsle.
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Fler myllrande våtmarker 
behövs
Våtmarker har en nyckelroll för vattenföring och 
biologisk mångfald eftersom de är länken mellan 
land och vatten. De är också viktiga för rekreation 
och friluftsliv eftersom det oftast fi nns ett rikt växt- 
och djurliv i anslutning till våtmarker. Det största 
hindret i länet för att vi ska uppnå miljömålet 
Myllrande våtmarker är exploatering i form av vägar 
och bebyggelse samt övergödning. Fler våtmarker 
behöver anläggas för att minska näringstillförseln 
till sjöar och hav. 

Myllrande våtmarker
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marker i länet är strandområden, sumpskogar och kärr. 
Våtmarker, liksom sjöar, fungerar som vattenmagasin 
som utjämnar vattenfl ödena under året vilket minskar 
riskerna för översvämning och torka. De har också 
en viktig funktion som biologiska reningsverk för 
näringsämnen, främst kväve. Många växter, grodor, 
kräldjur och insekter, varav fl era arter är hotade, lever 
i anslutning till våtmarker. 

Situationen i Stockholms län
Runt 90 procent av de naturliga våtmarkerna i 
Stockholms län är påverkade eller förstörda av olika 
ingrepp sedan mitten av 1800-talet. Våtmarkerna i 
länet är många men små och den totala arealen våtmark 
är liten, endast 3-4 procent av landytan. Länsstyrelsen 
har hittills skyddat cirka 40 procent av de största och 
mest värdefulla våtmarkerna som naturreservat (be-

För mycket exploatering och näring 
De fl esta våtmarker har under de senaste 150 åren 
torrlagts för olika ändamål, främst för att kunna an-
vändas som odlingsmark. Idag har exploatering i form 
av vägar och bebyggelse den största negativa påver-
kan på våtmarkerna i länet. Också tillförsel av nä-
ringsämnen från enskilda avlopp och jordbruksmark 
påverkar de kvarvarande våtmarkerna mycket. För 
höga näringsnivåer leder till att våtmarkerna snabbare 
växer igen. Därmed avtar deras funktion. För att för-
bättra vattenkvaliteten och ge bättre förutsättningar 
för biologisk mångfald anläggs idag nya våtmarker 
och gamla återskapas.

Stränder, sumpskogar och kärr 
Våtmarker är samlingsnamnet för olika naturtyper där 
vatten under stor del av året fi nns nära markytan (un-
der, i samma nivå eller över markytan). Vanliga våt-

Målet är möjligt att nå i Stockholms län om nya 
åtgärder genomförs.
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Myllrande våtmarker

Nyanlagd våtmark och småvatten
Antal hektar nyanlagd våtmark och småvatten i 
odlingslandskapet i Stockholms län 1996-2004 vilket 
medfinansierats av EU. Totalt har knappt 130 hektar 
våtmark anlagts.
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Andel skyddad våtmark
Figuren visar hur andelen av den totala arealen våt-
mark, som skyddas enligt Myrskyddsplanen, har ökat 
sedan 1994. Staplarna visar andelen som är skyddad 
respektive år. Den totala arean som ska skyddas i länet 
är 397 hektar.
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räknat på areal våtmark som ingår i Naturvårdsverkets 
nationella plan för skydd av myrmarker). 

Markägare kan få ersättning som medfinansieras 
av EU för att anlägga nya våtmarker i odlingslandska-
pet. Detta skapar förutsättningar för biologisk mång-
fald, minskar näringsläckaget från jordbruksmarker 
och bidrar till att vårda och återskapa kulturhistoriska 
värden. De senaste åtta åren har cirka 130 hektar an-
lagts på detta sätt. De största anlagda arealerna finns 
nu i Norrtälje, Upplands-Bro och Ekerö kommu-
ner. Flest antal våtmarker är anlagda i Norrtälje och 
Södertälje kommuner. Utöver dessa anläggs flera våt-
marker också för att rena dag- och avloppsvatten samt 
som viltvatten. 

 Ett problem i länet är att överskottet av närings-
ämnen läcker ut i sjöar och vattendrag som sedan rin-
ner ut i havet. Hittills har de anlagda våtmarkerna i 
odlingslandskapet främst placerats så att de främjar 
den biologiska mångfalden och inte med inriktning på 
rening. Det är därför viktigt att försöka återskapa våt-
marker som fångar upp näring från jordbruksmark och 
som kan förbättra vattenkvaliteten.  

 
Exempel på möjligheter att påverka
• Restaurera/återställ våtmarker.
• Behåll våtmarker vid hus- och vägbyggen. 
• Hävda våtmarker i odlingslandskapet genom bete 

eller slåtter för att öka den biologiska mångfalden 
och kulturhistoriska värdet.



32

Levande skogar

Fo
to

: M
at

ti
as

 J
an

ss
on

Natur nära storstaden – en 
god investering
Skogen är en av Sveriges viktigaste förnyelsebara 
natur resurser och en bank för bevarande av biolo-
gisk mångfald. Skogen behöver skydd för att dess 
värden ska bevaras, men för närvarande skyddas 
inte skog i den takt som krävs för att vi ska uppnå 
målet att drygt 16 000 hektar produktiv skogsmark 
ska vara skyddat år 2010.  

En ytterligare dimension är att skogen är en re-
kreationskälla, både tätortsnära och på distans. 

Skogsmarken i ett storstadslän
I dag skyddas värdefulla skogspartier på olika håll i 
länet. Dessa skyddade områden behöver ha en viss 
storlek eller en speciell sammansättning för att det 
biologiska samspelet ska fungera på ett bra sätt. I takt 
med att trycket från en växande befolkning ökar, fi nns 
risk för att variationsrika skogsområden uppdelas i allt 
mindre enheter. Då avtar förutsättningarna för över-
levnad för de arter som bara kan leva i skogen. När 
de sparade skogspartierna blir för små minskar också 
möjligheterna till spridning för olika arter och därmed 
också möjligheter till genetisk variation. 

En stor del av länets kända natur- och kulturvär-
den återfi nns i skogsmiljöer som påverkats av äldre 
tiders jordbruk och djurhållning. Många av dessa om-

Ökat skydd av skog nödvändigt
En alltför låg andel skogsmark är skyddad i dag och 
ytterligare mark måste avsättas för att den biologiska 
mångfalden ska bevaras långsiktigt. Det sker genom 
beslut om naturreservat och biotopskydd samt natur-
vårdsavtal och frivilliga avsättningar. Det är också 
viktigt att hela skogslandskapet uppmärksammas. För 
att bevara arter kommer det sannolikt inte att räcka 
med att enbart skydda skogsområden, det behövs ock-
så kompletterande metoder som att till exempel spara 
död ved i all skogsmark eftersom många växt- och 
djurarter är beroende av döda träd.

Skogen kan betraktas i två dimensioner: dels som 
en naturlig källa för samhällets behov, dels som en 
bank för bevarande av biologisk mångfald. Hur de två 
dimen sionerna ska balanseras är svårt att ange efter-
som vår kunskap om olika växt- och djurarters behov 
av skydd och skötsel är bristfällig i många avseenden. 

Målet blir mycket svårt att nå i Stockholms län 
även om ytterligare åtgärder genomförs. 
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Nyckelbiotoper i Stockholms län – småskogsbruket
Figuren visar fördelningen av totalt 7 845 hektar areal-
vägda biotopgrupper. Det finns en mycket stor variation 
av nyckelbiotoper i Stockholms län. Omkring 25 procent 
av arealen är beroende av skötsel, det vill säga den areal 
som består av lund och löväng respektive äng och hage. 
Fler områden behöver avsättas för att säkra att alla 
typer av nyckelbiotoper bevaras. Statliga medel för att 
göra detta saknas i stor utsträckning.

råden riskerar att växa igen och andra omvandlas till 
bostadsområden. Det inverkar negativt på de arter som 
är beroende av att dessa miljöer fortsätter att brukas.

Situationen i Stockholms län
I dag är drygt två procent av skogsmarken i länet for-
mellt skyddad vilket är en hög siffra jämfört med de 
flesta andra län, fjällskogarna undantagna, men vi har 
långt kvar till målet. Länet har totalt cirka 300 000 
hektar skogsmark. Skogsvårdsstyrelsens inventering 
av särskilt värdefulla miljöer, så kallade nyckelbio-
toper, visar att länets skogar har mycket höga natur-
värden och en mycket stor andel skyddsvärda biolo-
giska resurser i jämförelse med många andra län. 

Skogsbrukarna har på senare år börjat bruka mar-
ken mer ståndortsanpassat och småskaligt. Det växer 
också fram en ökad insikt om behovet av att återskapa 
och restaurera skogsmiljöer. Samtidigt hotas skogen 
och den biologiska mångfalden av den omfattande ut-
byggnaden av infrastruktur i storstadslänet.

Rådande skogspolitik ger skogsnäringen det grund-
läggande ansvaret för skogliga naturresurser och eko-
logisk anpassning av verksamheten. Det innebär att en 
stor del av ansvaret måste vila på frivilliga insatser.

Exempel på möjligheter att påverka
• Låt nyckelbiotopen vara i centrum för bevarande-

arbete.
• Skydda fler värdefulla skogsområden.
• Efterfråga miljöcertifierade produkter från skogs-

bruket.

Det finns fem delmål för målet Levande skogar i 
Stockholms län. Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen har 
formulerat dessa mål. Utgångspunkten är att delmålen 
ska nås till år 2010. Målen handlar om att:

• en bestämd areal skogsmark ska i olika former un-
dantas från skogsproduktion.

• mängden död ved, arealen lövrik skog och gammal 
skog ska bevaras och förstärkas.

• bruka skogen så att fornlämningar inte skadas.

• åtgärdsprogram för hotade arter som har behov av 
riktade åtgärder ska ha inletts.

• skogens betydelse för naturupplevelser och frilufts-
liv tas tillvara.
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Betande djur för ett öppet 
landskap
Lantbruket är en förutsättning för det öppna land-
skapet. Det största hotet mot våra öppna marker 
är igenväxning. Det är därför viktigt att bruka den 
återstående jordbruksmarken på ett sätt som möj-
liggör både livsmedelsproduktion och en rik biolo-
gisk mångfald. Det svenska jordbruket står inför sto-
ra förändringar. EU:s gemensamma jordbruks politik 
har nyligen reformerats och det är ännu för tidigt att 
säga hur länets jordbruk kommer att påverkas. 

landskap fi nns åkrar, ängar, naturbetesmarker och 
småbiotoper som åkerholmar, stenrösen och diken, 
vilket ger möjlighet för arter med många olika krav på 
livsmiljö att trivas. Många insekter är helt beroende av 
ängsblommor. Insekterna skapar i sin tur förutsättning 
för ett rikt fågelliv. Naturbetesmarker måste betas för 
att förbli artrika. När brukandet av marken upphör tar 
buskar och sly över. De många blommor och växter 
som gynnats av brukandet dör. Landskapet blir enfor-
migare och vi förlorar en viktig del av vår kulturhis-
toria. Även intensiv brukning med sammanhängande 
större åkrar minskar livsrummet för en rik biologisk 
mångfald. 

Tätortsnära natur
Ett öppet odlingslandskap behövs också för rekrea-
tion och naturupplevelser för människor som bor i och 
nära tätort. Även om tätortsnära öppna landskap har 

Igenväxning 
Arealen öppen brukad mark har minskat på grund av 
sjunkande lönsamhet för jordbruket. Det får till följd 
att jordbruksmark växer igen. Den återstående jord-
bruksmarken brukas ofta intensivt, med få och större 
sammanhängande åkrar. I storstadslän är exploate-
ringstrycket högt vilket kan hota tätortsnära öppna 
landskap. EU:s gemensamma jordbrukspolitik som 
nyligen reformerats kan komma att ha stor påverkan 
på odlingslandskapet i framtiden. Hur den kommer att 
påverka förutsättningarna i länet är ännu oklart.

Många värden försvinner
När arealen jordbruksmark minskar leder det till att 
marker med mindre produktionsvärde växer igen, 
planteras med skog eller används till annan verksam-
het. Jordbruket kan gynna biologisk mångfald genom 
att skapa utrymme för fl er arter. I ett varierat odlings-

Målet är möjligt att nå i Stockholms län om nya 
åtgärder genomförs.
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Hektar tätortsnära 
jordbruksmark

Jordbruksmark i tätortsnära kommuner
Totalareal jordbruksmark med EU-stöd i tätortsnära kom-
muner år 1999 och 2004 (i hektar åker+bete+slåtteräng). 
Ökningen mellan 1999 och 2004 förklaras främst av att 
det söks EU-stöd för mer mark än tidigare till följd av en 
ökad medvetenhet om stöden. Kommunerna har ökat 
intresse för tätortsnära odlingsmark. 

värden som inte alltid kan anges i ekonomiska termer, 
så betalar de sig indirekt. De många positiva effekter 
som naturen och rekreationsupplevelser har på män-
niskor är viktiga för psykisk och fysisk hälsa. För en 
kommun kan bevarande av tätortsnära natur och le-
vande odlingslandskap också vara ett sätt att bli mer 
attraktiv. 

Situationen i Stockholms län
Lönsamheten i jordbruket är idag generellt låg och 
medelåldern hos lantbrukarkåren är hög. Mark som 
tidigare använts för odling växer igen. Förhoppnings-
vis kan länets förhållandevis många små gårdar hjälpa 
till att hålla betesdjur på marker som annars skulle 
växa igen. Ersättningar från EU är i många fall av-
görande för möjligheten att bevara kulturlandskapet. 
Det behövs dock fler insatser för att det rika odlings-
landskapet ska finnas kvar. Idag erbjuds lantbrukare 
kurser med inriktning på till exempel skötsel av be-
tesmarker. Men för att säkerställa en fortsatt skötsel 
krävs att lantbrukaren kan få avsättning för det som 
produceras. Det är viktigt att det merarbete som betes-
markerna kräver betalar sig.

Exempel på möjligheter att påverka
• Nyttja i första hand naturbetesmarker som betes-

mark.
• Se hästar och får som en tillgång för att hålla land-

skapet öppet.
• Öka konkurrenskraften för svenskt nötkötts-

produktion för att öka marknadsandelen för 
svenskt kött.
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God bebyggd miljö

Målet blir mycket svårt att nå i Stockholms län 
även om ytterligare åtgärder genomförs. 
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Planera för en god miljö
Den bebyggda miljön utgör basen för vårt vardags-
liv och målet omfattar både staden, landet och 
resurshushållningen. Att uppnå miljökvalitets målet 
är en utmaning särskilt i ett storstadslän där många 
människor är samlade på så liten yta. För att uppnå 
miljömålet om en god bebyggd miljö behövs in-
satser inom många områden.

hälsosam och stimulerande att leva i och samtidigt 
minska miljöbelastningen. Många av delmålen strider 
mot varandra och en utmaning är därför att hitta en 
lämplig avvägning.

En viktig förutsättning för att nå detta och andra 
miljömål är ett bra planeringsunderlag. Buller, håll-
bart resande, avfall, minskad energianvändning och 
tätortsnära natur är fem centrala sakområden som 
på ett tidigt stadium måste in i planeringen av nya 
områden och vid åtgärder i befi ntliga områden. Det 
sparar stora kostnader jämfört med att vidta åtgärder 
i ett senare skede. 

Situationen i Stockholms län
Stockholms län är en internationellt sett unik stor-
stadsregion genom bebyggelsens närhet till naturom-
råden och vatten. Konkurrensen om marken är stor i 
länet. De tre senaste decennierna har befolkningen i 

Inomhus och utomhus 
Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning 
och yta ökat kraftigt. När tätorterna har växt har av-
stånden och behovet av transporter ökat. För att mildra 
de negativa följderna krävs satsningar på miljö vänliga, 
säkra, bekväma och tidsenliga transportmedel. 

Trafi kbuller är ett stort folkhälsoproblem, särskilt 
i större tätorter. Om vi utsätts för mycket buller blir 
vi sjuka och stressade. Omkring två miljoner männis-
kor i Sverige bedöms vara utsatta för trafi kbuller som 
överskrider riktvärdena utomhus vid bostaden. Luft-
föroreningar och inomhusmiljöproblem som radon, 
fukt, mögel och kemiska ämnen påverkar också vår 
hälsa negativt. 

Planeringunderlag viktigt
Miljömålet God bebyggd miljö rymmer ett stort an-
tal delmål som ska göra den bebyggda miljön mera 
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God bebyggd miljö

”Har ni i er kommun aktuella program 
eller strategier för minskad bilanvänd-
ning och/eller ökade förutsättningar 
för miljöanpassade och resurssnåla 
transporter?”

Ja, strategier/program och i översiktsplan

Ja, inte år 2002 men år 2004

Nej, inte alls

Program för miljöanpassade transporter
Antalet kommuner som har program eller strategier för 
miljöanpassade transporter har ökat under de senaste 
åren. En minskad bilanvändning stödjer flera miljömål. 
Det är därför viktigt att program och strategier tas 
fram och att de får genomsyra hela den kommunala 
verksamheten.

länet ökat med cirka 25 procent. Samtidigt har anta-
let bilar ökat med cirka 65 procent, vägtrafiken med 
80 procent och resandet med kollektivtrafiken med 35 
procent. Bostadsbebyggelsen har blivit långt mer geo-
grafiskt spridd än arbetsplatserna. 

Trafiken är den dominerande källan till buller i lä-
net. Buller från vägtrafik, men även i vissa fall spår-, 
flyg- och båttrafik, orsakar höga ljudnivåer både inom-
hus och utomhus. 

Bara en begränsad del av den kulturhistoriskt 
värdefulla bebyggelsen i länet är formellt skyddad. 
Den äldre bebyggelsen, uppförd före 1920, är sedan 
länge inventerad och värderad men merparten av lä-
nets bebyggelse har uppförts under andra hälften av 
1900-talet och är inte heltäckande genomgången. 

Uttaget av naturgrus har minskat i länet men inte 
i tillräckligt rask takt. Under 2003 var andelen natur-
grus 28 procent av ballastanvändningen. 

Tack vare ökad källsortering har mängden osorte-
rat insamlat hushållsavfall per invånare minskat sedan 
1990-talet. Från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker återvanns endast sex procent av matavfallet  
genom biologisk behandling 2003. Någon ökning har 
inte skett under de senaste åren. 

Förhöjda radonhalter i bostäder är ett vanligt pro-
blem i länet. Varje år bedöms över 100 personer in-
sjukna i cancer på grund av radon i inomhusmiljön 
eller i dricksvattnet. Elva procent av länets skolor 
och förskolor, 15 procent av länets flerbostadshus och 
40 procent av länets småhus har en radonhalt som är 
högre än 200 Bq/m3 (Socialstyrelsens gränsvärde). 

Exempel på möjligheter att påverka
• Skydda värdefulla grönområden långsiktigt.
• Planera för att minska buller och bilanvändning.
• Källsortera avfall.
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Når vi miljömålen i 
Stockholms län?

Miljökvalitetsmålen ska ha uppnåtts år 2020 (målet 
Begränsad klimatpåverkan år 2050 och de regionala 
målen för Levande skogar år 2010). Målen är verk-
tyg för arbetet för en bättre miljö och bedömningarna 
har utgått från formuleringarna av de nationella miljö-
kvalitetsmålen. En bedömning är ett mått på hur långt 
vi har kvar till ett visst mål. I bedömningen har fak-
torer som tillstånd, åtgärder, drivkraft och påverkan 
och framför allt möjligheten att nå målet på utsatt tid, 
vägts ihop. Mer om hur bedömningarna är gjorda kan 
du läsa om på sidan 8.

Tabellen på nästa sida anger hur situationen ser ut 
fram till år 2005. Många miljöförbättrande insatser 
har gjorts i länet sedan år 2000 då saldo 2000 utgavs. 
Men i flera fall går det alldeles för långsamt för att 
miljömålen ska nås i tid.

Stockholms län i Sverige
Situationen i länet är i många fall lik situationen i 
Sverige i stort. Bedömningen för Sverige återfinns 
i Miljömålsrådets årliga rapportering deFacto. För 
några mål skiljer vi oss dock åt från övriga Sverige. 
Huvudsakligen rör det sig om mål där storstadsför-
hållanden och befolkningstryck gör att utmaningen  
för Stockholms län blir ännu större än för resten av 
landet.
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Mål Når vi målet?

1. Bara begränsad klimatpåverkan (år 2050)

2. Frisk luft (år 2020)

3. Bara naturlig försurning (år 2020)

4. Giftfri miljö (år 2020)

5. Skyddande ozonskikt (år 2020)

6. Säker strålmiljö (år 2020)

7. Ingen övergödning (år 2020)

8. Levande sjöar och vattendrag (år 2020)

9. Grundvatten av god kvalitet (år 2020)

10. Hav i balans samt levande kust och skärgård (år 2020)

11. Myllrande våtmarker (år 2020)  

12. Levande skogar (år 2010)

13. Ett rikt odlingslandskap (år 2020)

14. God bebyggd miljö (år 2020)  

Målet bör kunna nås 
i Stockholms län med 
befi ntliga åtgärder.
  
Målet är möjligt att nå i 
Stockholms län om nya 
åtgärder genomförs.
  
Målet blir mycket svårt att 
nå i Stockholms län även 
om ytterligare åtgärder 
genomförs.
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Mer om miljömålsarbete

saldo 2005 ingår i arbetet med att följa upp miljö-
kvalitetsmålen och är den andra uppföljnings-
rapporten som beskriver i vilken takt vi närmar oss 
miljökvalitetsmålen i Stockholms län. I saldo 2000 
gjordes en första uppföljning av miljökvalitetsmålen 
i Stockholms län.

I Miljövårdsprogram 2000 fi nns regionala miljö-
mål för Stockholms län. Dessa revideras under 2005 
och anpassas till de nationella delmålen. En viktig ut-
gångspunkt i revideringen är att miljömålen ska vara 
uppföljningsbara med stöd av indikatorer. Förslagen 
till reviderade miljömål för Stockholms län fi nns på 
Länsstyrelsen hemsida. 

Ett regionalt miljöhandlingsprogram har tagits 
fram tillsammans med länets aktörer. Åtgärder for-
mulerades inom två områden – Vatten och avlopp och 
Resor och transporter. Syftet med programmet är att 
tillsammans med länets aktörer ta fram åtgärder uti-
från respektive organisations mål och verksamhet för 
att skapa handlingskraft. Arbetet ska ses som ett kom-
plement till redan pågående miljö arbete i länet.

Läs mer 
Miljömålsportalen är den portal där man hittar infor-
mation om miljökvalitetsmålen och miljömålsarbetet 
i Sverige. Portalen ger en överblick över den infor-
mation som fi nns och vilka aktörer som ansvariga för 
olika delar i arbetet. På portalen fi nns även de indika-
torer som används för att följa upp respektive miljö-
mål på nationell och regional nivå och information 
om det regionala och lokala arbetet med miljömålen. 
Länsstyrelserna samarbetar inom miljömålsuppfölj-
ningen i det så kallade RUS-projektet (Regionalt Upp-
följnings System). Se mer på www.miljomal.nu.

På webbplatsen för Länsstyrelsen i Stockholms 
län hittar du information om vårt regionala miljömåls-
arbete. Där fi nns också övrig information om det 
miljöarbete som bedrivs av Länsstyrelsen. Se mer på 
www.ab.lst.se.

Skogsvårdsstyrelsen har formulerat delmål för 
målet Levande skogar. Mer information om arbetet 
med delmålen för länet för Levande skogar fi nns på 
www.svo.se och klicka på Mälardalen.

EU:s ramdirektiv för vatten innebär att alla euro-
peiska sötvatten, grundvatten och kustvatten år 2015 
ska ha uppnått och kunna bibehålla en god ekologisk 
och kemisk status. Direktivet förespråkar en starkare 
vattenförvaltning som utgår från avrinningsområden. 
Direktivet är nära kopplat till fl er av miljömålen. Fem 
länsstyrelser har fått uppdraget att vara vattenmyndig-
heter. Mer information fi nns på www.vattenportalen.se.
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Ordlista

Miljögifter Giftiga och stabila ämnen som skadar 
miljön. 

Myrskyddsplan  Nationell plan för skydd av myrar. Framta-
gen av Naturvårdsverket tillsammans med 
Länsstyrelserna. I Myrskyddsplanen finns 
landets mest värdefulla myrar redovisade. 

Nyckelbiotop  Naturområde med höga naturvärden, där 
man finner eller föväntas finna rödlistade 
arter.

PAH  Grupp aromatiska ämnen (kolväten) som 
bildas vid ofullständing förbränning till 
exempel när man kallstartar bilen. PAH 
kan framkalla cancer. 

Partiklar (PM10) Inandningsbara partiklar som i tätorterna 
främst uppkommer genom mänsklig akti-
vitet som utsläpp av till exempel sulfater, 
nitrater, förbränning av biobränslen och 
oljeprodukter, slitage från vägtrafik. 

PCB  Grupp organiska föreningar. Är långlivade 
i miljön och räknas som miljögift. Påverkar 
nervsystemet, reproduktionsförmåga och 
kan orsaka cancer. Förekommer idag i 
luft, vatten, jord, sediment och i flora och 
fauna.

pH-värde pH (vätejonkoncentrationen) är ett mått 
på surhetsgrad. pH-värde 7 är neutralt, 
lägre värden anger en sur lösning och 
högre värden en basisk lösning. 

Punktkälla Tydligt avgränsad föroreningskälla. 

Rödlistade arter De växter och djur som finns med på de 
så kallade rödlistorna över hotade och säll-
synta växt- och djurarter. ArtDatabanken 
vid SLU i Uppsala samlar in, utvärderar och 
tillhandahåller information.

Ståndortsanpassa Åtgärder som tar hänsyn till ett skogs-
bestånds förutsättningar på växtplatsen, 
skapar en god tillväxtmiljö och minimerar 
risken för negativa miljöeffekter.

Vandringshinder Hinder som försvårar djurens förflyttning 
i vattendragen, till exempel fellagda väg-
trummor.

Viltvatten På konstgjord väg skapad våtmark vars 
främsta syfte är att åstadkomma viltrika 
biotoper.

Algblomning Stor mängd växtplankton som tydligt 
grumlar och färgar vattnet. 

Avrinningsområde Område som enligt topografin samlar  
vatten till ett vattendrag.

Bensen Organiskt ämne som främst används i 
bensin för att höja oktantalet. Giftigt och 
cancerframkallande 

Bromerade flamskyddsmedel Kemisk förening som används som brand-
skydd i bland annat elektronisk utrustning 
och textilier.

Diffusa utsläpp Föroreningskällor som inte är klart av-
gränsade. 

Ekosystem Ett antal samverkande arter i en gemen-
sam miljö, alla beroenden av varandra på 
ett eller annat sätt. 

Energianläggningar El- och värmeproducerande anläggning.

Fossila bränslen Kol, olja och naturgas. 

Genetiska skador Skador på gener kan medföra att männis-
kor, djur och växter inte utvecklas på ett 
normalt sätt eller drabbas av sjukdomar.

Ickejoniserande strålning Elektormagnetisk vågrörelse som avges 
från till exempel kraftledningar, solen,  
mobiltelefoner och hushållsapparater. 

Joniserande strålning Extra energirik strålning som kan slå sön-
der ett utsatt ämnes molekyler. Kommer 
från bland annat radioaktiva ämnen och 
röntgen. Skadar celler och kan leda till 
utveckling av bland annat cancer.

Kadmium Tungmetaller som lätt anrikas i eko-
systemen. 

Koldioxid En av flera växthusgaser som bland annat 
bildas vid förbränning av fossila bränslen.

Lustgas (dikväveoxid) Växthusgas som även bidrar till nedbryt-
ning av ozonlagret. Bildas vid nästan all 
förbränning. 

Långlivade ämnen Ämnen som i hög grad motstår nedbryt-
ning och är stabila i miljön.

Marknära ozon Ozon vid jordytan. Ozon är en giftig gas 
redan vid låga halter. Bildas genom ljusets 
inverkan på kväveoxider och kolväten i 
luften.

Metan Kolväte som bildas vid nedbrytning av 
organiskt material i syrefattig miljö. En av 
flera växthusgaser. 
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