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Övergripande programbeskrivning 
 

Förord 
Miljöövervakning är långsiktigt återkommande systematiska undersökningar som ger 
information om förändringar i miljötillståndet. Miljöövervakning är en integrerad del 
och en förutsättning för det svenska miljöarbetet. Avgörande för vad som undersöks är 
kända miljöproblem, uppsatta miljömål, miljölagstiftning samt internationella direktiv 
och konventioner. EU:s miljöpolitik medför stora krav på den internationella 
rapporteringen. Miljöövervakningen är också ett viktigt instrument i utvecklingen och 
uppföljningen av miljöarbetet i stort och ger således ett kvitto på om miljöarbetet leder 
till bättre miljökvalitet. De resultat som miljöövervakningen ger används även i arbetet 
med att utforma och prioritera dagens miljöpolitik. 
 
Det finns många aktörer som utför eller på ett eller annat sätt bidrar till 
miljöövervakning i Sverige. Det kan vara myndigheter, högskolor och universitet, 
konsultbolag, forskningsinstitut, ideell naturvård eller andra föreningar som genom sitt 
arbete bidrar med miljödata.  
 
Den statligt finansierade miljöövervakningen är uppdelad på en nationell och en 
regional nivå. Naturvårdsverket har ansvaret för den nationella övervakningen samt ett 
övergripande samordningsansvar. På regional nivå har Länsstyrelserna ansvaret vilket 
bland annat innebär samordningsansvar, programskrivning, publicering och 
genomförandet av länsprogram. Detta innebär även kvalitetssäkring, uppföljning, 
utvärdering, datahantering och resultatpublicering av insamlat miljödata.  
 
Länsprogrammet för den regionala miljöövervakningen i Västernorrlands län har 
framtagits av personal på Miljöavdelningen och gäller för perioden 2009-2014. 
Länsprogrammet är godkänt av landshövding Bo Källstrand. 
 

Sammanfattning 
Länsprogrammet består av nio programområden (Luft, Skog, Jordbruksmark, Landskap, 
Våtmark, Sötvatten, Kust och hav, Hälsorelaterad miljöövervakning, 
Miljögiftssamordning). Övervakning i dessa programområden ska göra det möjligt att 
fånga in mer storskalig regional påverkan och effekter på naturmiljön. Detta gäller både 
kemiska och biologiska förändringar och eventuella hotbilder.      
 
Förändringen jämfört med förra länsprogrammet är framförallt en utökning av 
samordningen mellan län samt mellan länets aktörer som utför miljöövervakning. På så 
sätt skall en så effektiv och kostnadseffektiv miljöövervakning erhållas. Ett led i detta 
arbete har varit att bilda ”gemensamma delprogram” inom vissa programområden. 
Syftet med dessa gemensamma delprogram är framför allt att få angränsande län eller 
län med likartade förhållanden att gå ihop. Med gemensamma ansträngningar blir 
utvärderingar skarpare och upphandlingar av konsulter kan göras för alla län samtidigt. 
En ökad satsning på utvärderingar görs under programperioden och speciellt av data 
som redan är insamlat. Alla delprogram kommer att utvärderas minst en gång under 
programperioden. Med dessa utvärderingar kan en effektivare miljöövervakning 
erhållas, speciellt när dessa utförs med data från flera programområden.  
Den regionala miljöövervakningen har av historiska skäl sin tyngdpunkt i 
programområdena Sötvatten, Kust och hav samt Luft. Reviderat länsprogram har ökat 
övervakningen inom det terrestra systemet med ett flertal nya delprogram, speciellt där 
effektiv samordning kunnat ske. Meningen är att en budget på >100 000 kronor årligen 
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skall disponeras av den terrestra miljöövervakningen under programperioden. I den 
sammanfattande tabell (bilaga 1) som beskriver fördelningen av tilldelad budget under 
hela programperioden uppdelat på programområde framgår det att vi ännu inte lyckats 
säkerställa detta årliga belopp för åren 2012, 2013, och 2014. Dock kommer ett flertal 
utvärderingar och revideringar av pågående delprogram bli klara under 2010, något som 
ska resultera i att återstående budget till den terrestra övervakningen säkerställs. Utöver 
beskriven terrester miljöövervakning bedrivs även övervakning av de stora rovdjuren 
inom länet. En bristanalys för den regionala miljöövervakningen presenteras i bilaga 1. 
 

Miljöövervakningsstrategi  
Det regionala länsprogrammet har skrivits efter en förutbestämd mall från 
Naturvårdsverket, något som gör jämförelser och samordning mellan länen möjlig.  
Upplägg och strategi för är att svara på de grundläggande syftena med den regionala 
miljöövervakningen är att den kan användas som underlag för att:  
 
• beskriva tillståndet och utvecklingen i miljön (hur mår länet) 
• ge underlag för uppföljning av regionala och nationella miljömål 
• identifiera och bedöma regionala hotbilder 
• bedöma behovet och ge underlag för miljöåtgärder 
• följa upp effekten av genomförda miljöåtgärder 
• bedöma och prioritera åtgärder vid tillståndsprövning och tillsyn 
• ge underlag till fysisk planering (översiktsplaner etc.) 
• informera allmänhet och övriga intressenter 
• ge underlag till framtida regionala miljöanalyser 

 
 

Samordning 
För att göra miljöövervakningen i länet effektiv behövs samordning mellan olika 
aktörer. Länsstyrelsen ansvarar för samordningen med det nationella programmet, 
angränsande län, miljömålsarbetet och mellan länets aktörer inom miljöövervakning. 
Det regionala miljöövervakningsprogrammet har en egen profil och är framtaget utifrån 
de regionala förhållandena.  

 

 Miljömål 
Miljöövervakningen är ett viktigt verktyg för 
miljömålsuppföljningen, både på nationell, 
regional och kommunal nivå. Uppföljning av 
miljömålen har under de senare åren blivit en 
allt större del av den regionala 
miljöövervakningens verksamhet. Fem av de 
16 regionala miljömålen har fått en mer 
offensiv västernorrlandsprofil jämför med 
övriga mål och det nationella genomsnittet. 
Västernorrlands fem profilmål är Begränsad 
klimatpåverkan, Giftfri miljö, Levande sjöar 
och vattendrag, Geologisk mångfald och God 
bebyggd miljö. Av de drygt 80 regionala länsmålen är miljöövervakningens 
miljömålsuppföljning betydande i ett flertal och kommer att öka i och med detta nya 
länsprogram. Samverkan och samarbete över länsstyrelsens avdelningar främjar både 
miljömålsuppföljningen och miljöövervakningen och är ett viktigt arbete.       
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 Vattendirektivet 
I och med implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten har samordningen med 
vattenförvaltningen varit betydande och ett viktigt inslag i den regionala 
miljöövervakningen av sjöar, vattendrag och kustvatten de senaste åren. Denna 
samordning stärks kontinuerligt i och med att förvaltningsarbetet framskrider. Den 
provtagning som idag sker inom den regionala miljöövervakningen samordnas med 
vattenförvaltningsarbetet. Dessutom har en kustgrupp med länsstyrelserepresentanter 
från länen efter norrlandskusten skapats.  
  

 Luftdirektivet 
Just nu pågår ett nationellt revideringsarbete och ett nytt ramdirektiv för luft är att vänta. 
Länsprogrammet kommer således kanske att få en annan inriktning under 
programperioden i och med att ansvar och rollfördelningen mellan kommuner, 
länsstyrelsen och Naturvårdsverket klargörs. För en effektiv miljöövervakning är 
samordningen med den kommunala uppföljningen av miljökvalitetsnormer viktig.   
 

 Art- och habitatdirektivet 
Genom miljömålsarbetet samt att metodutvecklingen för övervakning av biologisk 
mångfald ökat de senaste åren kommer aktuellt länsprogram satsa extra på att förstärka 
övervakningen av art- och habitatdirektivet. Samordning sker idag mellan och inom 
länsstyrelserna genom gemensamma delprogram, Natura 2000 uppföljningen, 
åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), kalkeffektuppföljning och skydd av natur. Detta 
samarbete ger en effektivare och mer kostnadseffektiv miljöövervakning.   
 

 Miljöforskning 
Samordning och samverkan med miljöforskningen är ett måste för att utveckla och 
uppdatera miljöövervakningen. På så sätt kan vi identifiera nya problem och utveckla 
bättre mät- och analysmetoder. Detta samarbete är av ömsesidigt intresse då möjligheter 
till gemensamma projekt och miljöövervakningsstationer ger en ökad mängd data vilket 
leder till skarpare och mera korrekta analyser.  
 

Kvalitetssäkringsarbete och datahantering 
Högt hållna kvalitetskrav är genomgående i verksamheten och all data kvalitetssäkras. 
För att detta skall bibehållas utförs provtagning av personal med gedigen erfarenhet av 
provtagning, dessutom genomförs återkommande kalibreringar. I de fall konsulter 
används är kraven desamma. Alla data som insamlas rapporteras utan fördröjning till 
aktuell datavärd. Där sådan saknas har egna databaser och lagringssystem skapats tills 
det att en datavärd blir utpekad. Ingen av de alternativa lagringssystemen ligger på 
servrar som omöjliggör rekonstruktion vid datakrascher. Kvalitetssäkringsrapport är 
upprättad och ses årligen över.  
 
I och med att fler datavärdar utses ger det ökade möjligheter till bättre analyser i och 
med att tillgängligheten på information ökar. Detta är även av vikt för andra 
verksamheter som kan använda miljöövervakningens data som referensvärden. Stort 
fokus ligger på att insamlat data skall vara användbart för allt ifrån 
miljömålsuppföljning, åtgärdsprogram för hotade arter, vattendirektivets förvaltning,  
kalkeffektuppföljningen, biologisk återställning, skydd av natur, Natura 2000 
uppföljning till recipientprovtagning etc. men samtidigt följa miljöövervakningens krav. 
Framgent kommer Länsstyrelsens hemsida att vara en mer integrerad del av 
miljöövervakningens arbete. Där skall samhällets medborgare och andra aktörer kunna 
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ladda ned data som samlats in och utvärderats. I och med att denna tjänst blir bättre tror 
vi att samordningen ökar inom länets och angränsande läns miljöövervakningsaktörer. 
Ambitionen är även att vi på ett mera aktivt sätt skall sprida insamlad information och 
nå områden som kan vara kopplade till och ha nytta av miljöövervakningsdata.  
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1. Programområde Luft   
 
Fokus inom programområdet är främst att följa luftföroreningar och dess effekter på 
vegetation, mark och vatten utanför tätbebyggt område. På så sätt kan en allmän bild av 
situationen i länet och i landet ges samt bedömningar av påverkansgrad och 
föroreningskällor utredas. Trendövervakningen följer framförallt upp miljömålen Bara 
naturlig försurning, Ingen övergödning och Frisk luft.  
 
 
Bakgrund och övervakningsstrategi  
Långsiktig trendövervakning ger information om belastning av föroreningar som kan ha 
negativ påverkan på naturmiljön. Mätningarna används vidare till rapportering till FN:s 
luftkonvention och vid EU:s bedömningar av skogens tillstånd och grad av påverkan. I 
och med att deposition av försurande ämnen minskat det senaste decenniet och att 
användandet av modeller ökat har antalet fasta luftstationer minskat i och med 
revideringen av Krondroppsnätet, 2006. Strategin i programområdet är att följa 
utvecklingen av depositionen i länet genom trendövervakning på två permanenta ytor 
inom delprogrammet Krondroppsnätet. Delprogrammet mäter deposition, markvatten 
samt lufthalter. Insamlad information används till modellberäkningar för att ge en 
heltäckande bild.  
 
 
Prioriteringar inom programområdet 
Prioriterade delprogram presenteras i nästa kapitel samt i tabell 1. Prioriteringar i 
programområdet är osäkra och vi kommer att invänta det nya ramdirektivet för luft och 
nya miljökvalitetsnormer innan några prioriteringar görs. Detta för att tydligare 
riktlinjer ska ges vad beträffar ansvar och rollfördelning mellan kommuner, 
länsstyrelser och Naturvårdsverket. 
 
 
Ingående delprogram 
Programområdet består av ett pågående gemensamt delprogram, Krondroppsnätet 
(tabell 1). I tabell 2 presenteras delprogram som inte ryms i nuvarande budget.  
 
Tabell 1. Översikt av ingående delprogram. Gemensamma delprogram markeras med *.   
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer 
Krondroppsnätet* (Y1) Att över tiden följa 

luftburna 
föroreningar samt 
effekter av surt 
nedfall. 
 
 
 

2009 - 2010 • Deposition till 
skog (2005-01-
27) 

• Nederbördskemi, 
månadsmedelvär
den (2003-06-
05) 

• Svavel- och 
kväveföreningar 
samt marknära 
ozon i luft, 
diffusionsprovta
gningar (2007-
04-20) 
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Tabell 2. Översikt av delprogram som inte ryms inom nuvarande budget. Delprogram som 
prioriteras vid en ökning av budget med 20 respektive 40% är markerade med kryss. Om inget 
kryss presenteras för ett delprogram kommer det troligen inte att prioriteras under kommande 
programperiod. Gemensamma delprogram eller föreslagna sådana är markerade med *. 
Delprogram Kort 

beskrivning   
Period U-typer Vid 

20% 
ökning 

Vid 
40% 
ökning 

Marknära ozon* Mätningar av 
marknära ozon 
(O3) 

   X 

 
 
Ekonomisk översikt  
Tabell 3. Tabellen avser ingående delprogram under programperioden som finansieras med 
RMÖ-medel. Gråmarkerade summor avser period efter nuvarande avtal och är således osäkra.  
Delprogram Finansiär 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Krondroppsnätet* (Y1) RMÖ 140 

000 
140 
000 

140 
000 

140 
000 

140 
000 

140 
000 

 
 

1.1 Delprogram inom programområdet Luft 
Kapitlet behandlar och presenterar på ett mer utförligt sätt vad det ingående 
delprogrammet övervakar. 
 

1.1.1 Delprogram: Krondroppsnätet* (Y1) 
Delprogrammet är ett pågående gemensamt delprogram där länsstyrelser, 
luftvårdsförbund, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ingår. Det finns utförligt 
beskriven i bilaga 2.   
 
 
Syfte 
Syftet med Krondroppsnätet är att beskriva tillstånd, regionala skillnader, utveckling 
över tiden samt effekter av surt nedfall. Delprogrammet skall därmed ge en aktuell bild 
av försurningssituationen i svenska skogsmarker samt tjäna som ett underlag för 
modellering. 
 
 
Bakgrund och strategi 
Nedfallsmätningar genomförs över öppet fält samt i skogsytor (Krondropp). Utöver 
nedfallsmätningarna utförs även markvattenkemiska provtagningar och analyser av 
lufthalter på stationerna. I och med att depositionen av försurande ämnen minskat det 
senaste decenniet och att användandet av modeller ökat har antalet fasta luftstationer 
dragits ned. I den regionala miljöövervakningen finns det idag två stationer, Lakamark i 
norr och Storulvsjön i söder. Storulvsjön är även en intensivyta där utökade mätningar 
görs och bekostas av nationella anslag.  
 
 

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2009-2014 i Västernorrland                 
 

10



Undersökningar och undersökningstyper 
De undersökningar som utförs på stationerna är: 
- nedfall via krondropp 
- nedfall i nederbörd över öppet fält 
- kemi i markvatten  
- mätning av halter i luft (endast Storulvsjön) 
 
Utöver mätningarna görs även omfattande länsvisa modelleringar årligen inom 
Krondroppsnätet. I tabell 4 redovisas delprogrammets undersökningar.  
 
Tabell 4. Sammanställning av undersökningar och frekvens inom delprogrammet. 
Undersökning Frekvens 
Nedfall via krondropp 1 ggr/månad 
Markvatten 3 ggr/år (före, under samt efter 

vegetationssäsongen) 
Nedfall i nederbörd öppet fält 1 ggr/månad (Intensivyta) 
Lufthalter 1 ggr/månad (Intensivyta) 
Modelleringar   1 ggr/år 
 
Undersökningstyper:  
- Deposition till skog (2005-01-27) 
- Nederbördskemi, månadsmedelvärden (2003-06-05) 
- Svavel- och kväveföreningar samt marknära ozon i luft, diffusionsprovtagningar 

(2007-04-20) 
 
 
Objekturval  
Två stationer finns i delprogrammet (tabell 5) varav Storulvsjön även är en Intensivyta. 
Totalt finns tio Intensivytor i landet som har utökade mätningar av nederbördskemisk 
karaktär på öppet fält. 
 
Tabell 5. Stationer inom delprogrammet.  
Stationer x y 
Storulvsjön 6907548 1527522 
Lakamark 7037768 1666347 
 
 
Kvalitetssäkring 
Alla analyser utförs av IVL och data tillhandahålls på krondroppsnätets hemsida. De 
instruktioner som finns inom delprogrammet och aktuella undersökningstyper följs. 
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Datahantering/Datalagring 
Vad som analyseras i delprogrammets verksamhet presenteras i tabellen nedan. 
 
Tabell 6. Tabellen presenterar var mätningen sker i delprogrammet och i vilka variabler och 
enheter. 
Variabel  Enhet Mätning 
Nederbördsmängd mm Krondropp, Öppet fält 
Konduktivitet mS/m Krondropp, Öppet fält 
pH - Krondropp, Öppet fält 
Alkalinitet mekv/l Krondropp, Öppet fält 
Sulfatsvavel (SO4-S) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält, Markvatten 
Kväve (NO3-N och NH4-N) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält, Markvatten 
Klorid (Cl-) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält, Markvatten 
Kalium (Ca) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält, Markvatten 
Magnesium (Mg) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält, Markvatten 
Natrium (Na) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält Markvatten 
Mangan (Mn) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält, Markvatten 
Organiskt kol (TOC) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält, Markvatten 

Kjeldahlkväve (Kj-N) mg/l och kg/ha Krondropp, Öppet fält 

Järn (Fe) mg/l Markvatten 

Aluminium (totalt, organiskt 
och oorganiskt) (Al)  

mg/l Markvatten 

Svaveldioxid (SO2 ) (µg/m3) Lufthalter (Intensivyta) 

Kvävedioxid (NO2) (µg/m3) Lufthalter (Intensivyta) 

Ammoniak (NH3) (µg/m3) Lufthalter (Intensivyta) 

Marknära ozon (O3) (µg/m3) Lufthalter (Intensivyta) 

 
 
Utvärdering och rapportering 
Länsvisa årsrapporter med modelleringar görs av insamlat material av IVL och finns på 
Krondroppsnätets hemsida. Utvärderingar sker i samband med revideringen av 
Krondroppsnätets program som löper ut vid årsskiftet 2010-2011. Senaste revidering 
var 2006, innan nuvarande Program 2007 påbörjades.  
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Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 7. Tidplan och kostnader inom delprogrammet. Gråmarkerade summor avser period efter 
nuvarande avtal och är således osäkra. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Akti
vitet 

Provtag
ning 

Provtag
ning 

Ny 
upphan
dling 

Provtagn
ing 

Provtagn
ing 

Provtagn
ing 

Krondropp
snätet* 

Kost
nad 

140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 140 000 

 
 
Samordning 
Delprogrammet har nära koppling till ett flertal andra programområden. Övervakningen 
samordnas både med avseende på metoder, stationsval och parametrar med den 
nationella övervakningen av luft och Skogsstyrelsens skogliga observationsytor 
(övervakning av tillväxt, kronutglesning, barr- och markemi). En nära koppling och 
samordning finns med kommunernas mätningar av luftkvalitet i tätort. 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Samarbetspartners är det nationella luftprogrammet och Skogsstyrelsens program med 
skogliga observationsytor.    
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
I och med att nuvarande avtal går ut finns behov av en revidering för att se hur väl 
delprogrammet svarar på de syften vi har samt hur ett framtida delprogram ska se ut.  
 
 
Referenser 
Pihl-Karlsson, G., Nettelbladt, A., Akselsson, C, Hellsten, S., Karlsson, P.E., Kronnäs, 
V. &Malm G. 2008. Övervakning av luftföroreningar i norra Sverige – mätningar och 
modellering. Resultat till och med september 2007. IVL rapport B 1789. 
 
Utsläpp till luft från fasta anläggningar år 2007. Sammanställning ur företagens 
miljörapportering. Länsstyrelsen Västernorrland.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

                      Foto: Oskar Norrgrann                                     
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2. Programområde Skog   
 
Övervakning inom programområdet syftar till att på regional nivå övervaka och följa 
om förändringar sker i parametrar som är viktiga för biologisk mångfald i skog. Det är 
främst miljömålet Levande skogar och Ett rikt växt- och djurliv som följs upp inom 
delprogrammet.  
 
 
Bakgrund och övervakningsstrategi  
Skogslandskapet har under lång tid brukats av människan vilket medfört att vissa 
element som är viktiga för den biologiska mångfalden minskat drastiskt. För att 
övervaka och följa skogens och markens förändringar finns en riksinventering av skog 
(RIS) som på nationell nivå övervakar flertalet parametrar. Strategin för Västernorrland 
är att med data från RIS fokusera på skogens naturvärden och med omdrev övervaka 
och analysera parametrar som är viktiga för biologisk mångfald. Skogens markvatten 
övervakas även idag på permanenta observationsytor inom delprogrammet 
Krondroppsnätet, som tillhör programområdet Luft. Programområdet Landskap har 
även nära koppling till övervakning av biologisk mångfald i skog och delar därför ett 
delprogram med varandra. 
 
 
Prioriteringar inom programområdet 
Prioriterade delprogram presenteras i nästa kapitel samt i tabell 8.  
 
 
Ingående delprogram 
I programområdet ingår det gemensamma delprogrammet, Uppföljning av skog baserat 
på RIS (tabell 8). Delprogram Terrester biologisk mångfald som ligger under 
programområdet Landskap följer även upp PO Skog och är utförligt beskriven där. 
 
Tabell 8. Översikt av ingående delprogram. Gemensamma delprogram markeras med *. 
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer 
Uppföljning av skog baserat på 
RIS* (Y2) 

Att följa regionala 
förändringar i 
skogslandskapet 
genom att ta nyttja 
resultat från RIS. 

2009 och 
2014 

- 

 
 
Ekonomisk översikt  
 
Tabell 9. Avser ingående delprogram under programperioden som finansieras med RMÖ-medel.  
Delprogram Finansiär 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Uppföljning av 
skog baserat på 
RIS* (Y2) 

RMÖ 10 000 - - - - 10 
000 
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2.1 Delprogram inom programområdet skog  
Kapitlet behandlar och presenterar på ett mer utförligt sätt vad det ingående 
delprogrammet övervakar. 

2.1.1 Delprogram: Uppföljning av skog baserat på RIS* (Y2) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram med stort fokus på norrlandslänen och 
data hämtas via riksskogstaxeringen (RIS). Det finns noggrant beskrivet i bilaga 3. 
 
 
Syfte 
Delprogrammet syftar till att med data från RIS utröna vilka parametrar som kan vara 
lämpliga och möjliga att använda i den regionala övervakningen av biologisk mångfald 
i skog. Med hjälp av dessa parametrar kan ett övervakningsprogram skapas som 
långsiktigt beskriver förändringarna i skogslandskapet.  
 
 
Bakgrund och strategi 
RIS följer tillståndet hos landets skogar inom riksskogstaxeringen (RT) och 
markinventeringen (MI). Data som samlas in är kvalitetssäkrat med ett vetenskapligt 
statistiskt upplägg. En stor mängd variabler omfattas av mätningar och långa tidsserier. 
Resultaten nyttjas idag främst på nationell nivå inom miljöövervakningen men ska i och 
med detta delprogram utvärdera möjligheterna att öka användningen av informationen 
även på regional nivå.  
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Insamlandet av data sker av RIS och följer deras metodik.  
 
 
Objekturval  
På länsnivå, enligt RIS upplägg. 
 
 
Kvalitetssäkring  
Data som används för utvärderingen är redan kvalitetssäkrat av RIS. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
Delprogrammet startar 2009 med att utröna vilka parametrar som är lämpliga att 
övervaka.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
I rapportform, publicerat på länsstyrelsens hemsida kommer den analyserade och 
utvärderade informationen beskriva skogslandskapets förändring.  
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Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet 
 
Tabell 10. Tidplan och kostnader inom delprogrammet. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Planering, 
utförande 
och 
utvärdering 

    Utförande 
och 
utvärdering 

Uppföljning 
av skog 
baserat på 
RIS* (Y2) 

Kostnad 10 000 - - - - 10 000 

 
 
Samordning 
Delprogrammet och analyserna kommer primärt att samordnas med länsstyrelsens 
arbete med skydd av natur, ÅGP samt till viss del med Skogsstyrelsen. Länets 
kulturmiljöövervakning är som mest aktiv inom skogsmiljöer och därför finns stora 
möjligheter till samordning. 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Arbetet med att skydda värdefull natur, ÅGP och skogsstyrelsens verksamhet är 
potentiella samarbetspartners. 
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
I och med start av delprogrammet kommer behov och brister att utvärderas. 
 
 
Referenser 
Toet, H., Fridman, J. & Holm, S. 2007. Precisionen i Riksskogstaxeringens skattningar 
1998-2002. Institutionen för skoglig resurshushållning. SLU. Arbetsrapport 167 2007  
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3. Programområde Jordbruksmark 
 
Under en lång tid har vårt landskap använts och brukats av människan. Bondesamhällets 
naturliga fodermarker har under det senaste århundradet till stora delar ersatts av 
åkermarker. Strukturrationalisering med modern teknik, konstgödsling och användande 
av bekämpningsmedel har medfört att många av de tidigare vanliga arterna i växt- och 
djursamhällena minskat kraftigt under de senaste 50 åren. Biologisk mångfald gynnas 
av ett heterogent landskap och därför är det viktigt att jordbruk i glesbygd inte läggs ned 
och att marker där hävd bedrivits inte minskar. Med jordbruksmark menas områden som 
används, eller nyligen har använts för åkerbruk, bete eller ängsbruk. Hit hör även 
småbiotoper i eller intill sådan mark, till exempel dikesrenar, alléer, åkerholmar och 
märgelgravar. Förutom Naturvårdsverkets nationella övervakning sker även 
övervakning av Jordbruksverket. 
 
 
Prioriteringar inom programområdet  
Programområdet har idag ett delprogram men delar även två delprogram med 
programområdet Landskap, Svensk fågeltaxering samt Terrester biologisk mångfald 
(tabell 14). Beroende på vilka parametrar som blir utvalda under aktuell programperiod 
inom delprogrammet Screening, tillhörande programområde Miljögiftssamordning 
(tabell 47) så följs även kemiska ämnen upp inom jordbruket.  
Att nämna är att fåglar är en mycket bra indikator på biologisk mångfald och på 
nationell nivå används bland annat data från fågeltaxeringen i miljömålsuppföljningen 
av Ett rikt odlingslandskap. Samordningsvinster finns med verksamheterna som följer 
upp stöd till lantbrukare i och med åtagandeplaner, uppföljning av ängs- och 
betesmarker, ÅGP, skydd av natur, kulturmiljöövervakning samt NILS-programmet 
(Nationell Inventering av Landskapet i Sverige). 
 
Vid ökning av dagens budget kan det bli aktuellt med en utökning av övervakningen 
inom programområdet Jordbruksmark, då troligen någon av de föreslagna Lill-NILS 
delprogrammen. Detta bygger dock på att något av de angränsande länen prioriterar lika 
då kostnaderna annars blir för höga.  
 
Ingående delprogram 
För delprogrammen Svensk fågeltaxering, Terrester biologisk mångfald och Screening 
som till olika grad även följer upp Jordbruksmark finns på ett utförligt sätt beskrivna 
under kapitlen 4.1.1, 4.1.3 samt 9.1.1. I tabell 11 och 12 presenteras det ingående 
delprogrammet under Jordbruksmark, Linjetaxering av humlor och dagfjärilar samt 
ekonomisk översikt under programperioden. 
 
Tabell 11. Översikt av ingående delprogram. Gemensamma delprogram markeras med *. 
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer 
Linjeinventering av humlor 
och dagfjärilar (Y3) 

Syftet är att 
övervaka 
förändringarna av 
artantal och 
individtäthet hos 
humlor samt 
dagfjärilar. 

2009-2014 Linjeinventering 
av humlor 
 
Dagaktiva fjärilar 
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Ekonomisk översikt  
Finansiering av delprogrammet är enbart löst de tre första åren. Under flera andra 
programområden sker utvärderingar och revideringar av delprogram, något som troligen 
kommer att medföra att finansieringen löser sig under programperioden.  
 
Tabell 12. Avser ingående delprogram under programperioden som finansieras med RMÖ-
medel.  
Delprogram Finansiär 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Linjeinventering 
av humlor och 
dagfjärilar (Y3) 

RMÖ 67 000 47 000 47 000    

 
 

3.1 Delprogram inom programområdet Jordbruksmark 
Kapitlet behandlar och presenterar på ett mer utförligt sätt vad det ingående 
delprogrammet övervakar. 
 

3.1.1 Delprogram: Linjeinventering av humlor och dagfjärilar (Y3) 
Syfte 
Syftet är att beskriva förändringar av artantal och individtäthet över tiden och att påtala 
viktiga förändringar och hotbilder. Syftar därmed till att följa upp den biologiska 
mångfalden i allmänhet och i synnerhet utvecklingen av humle- och 
dagfjärilspopulationer. Övriga frågeställningar som kommer att behandlas är 
klimatologiska och om bevarande biologiska åtgärders behov och verkan.    
 
 
Bakgrund och strategi 
Studier har visat att flera humlearter har minskat markant under de senaste decennierna i 
Europa och Nordamerika. T.ex. så är det enbart 6 av 19 humlearter som fortfarande 
återfinns regelbundet i sina forna utbredningsområden i England. Även i Sverige har det 
visat sig att humlefaunan utarmats. Humlor fyller en viktig funktion i många terrestra 
ekosystem som pollinerare. Att nämna är att av de totalt 264 växter som odlas i EU är 
84% beroende av insektspollinering och en stor del av denna pollinering utförs av 
humlor. En stor del av ärtväxterna pollineras uteslutande av humlor. Strategin är att 
övervaka områden med linjetransekter som hyser de förutsättningar som humlor 
behöver och svara på syftets frågeställningar. Humlor lämpar sig väl för att inventeras 
då de är aktiva under de flesta väderförhållanden utan att uppvisa några signifikanta 
skillnader mellan olika solförhållanden, temperaturer eller vindstyrkor.   
 
Många dagaktiva fjärilar har speciella miljökrav och reagerar snabbt på förändringar i 
miljön. Ett flertal studier har visat att det i huvudsak är honans val av äggläggningsplats 
och larvernas krav som styr om en art kan finnas på ett område. Idag bedrivs redan 
övervakning av mnemosynefjärilen inom ett samarbete mellan den regionala 
miljöövervakningen och Åtgärdsprogrammet för hotade arter (ÅGP). Då dagfjärilar 
återfinns i ett brett spektrum av öppna miljöer lämpar det sig bra att samordna 
övervakningen med den som skall bedrivas på humlor.       
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Undersökningar och undersökningstyper 
Humlor: Tre gånger per säsong, mellan 1 juli till 15 augusti, inventeras linjetransekter i 
olika utvalda biotoper efter förekomst av humlor. Även omvärldsvariabler som 
förekomst av träd, betestryck, flora m.m. dokumenteras för att kunna förklara eventuella 
förändringar hos hummelfaunan. 
 
Dagaktiva fjärilar: Linjetransekter där antalet individer av olika arter noteras inom ett 
visst avstånd från inventeraren. Det är oklart idag om hela artsamhällen eller om 
enskilda arters förekomst kommer att övervakas, troligen blir båda metoderna aktuella.    
 
Undersökningstyp: Linjeinventering av humlor.  
Undersökningstyp: Dagaktiva fjärilar.  
 
 
Objekturval  
1 km2 rutor är lämpliga undersökningsområden då humlor vanligtvis har 
födosöksavstånd på ca 500 meter från humlesamhället. För att ge en bild av 
artsammansättningen inom länet kommer undersökningsområden som både är 
biologiskt rika men även fattiga att väljas för att delprogrammet skall kunna svara på 
variationen i landskapet. Delprogrammet startar med att välja ut lämpliga 
undersökningsområden som samordnar sig väl med övervakning av dagaktiva fjärilar 
samt annan verksamhet som kan ha betydelse i utvärderingen.  
 
 
Kvalitetssäkring  
Då metodiken i båda artgrupperna bygger på snabb artbestämning i fält krävs personer 
med god erfarenhet eller att inventerare utbildas innan ett fullgott resultat kan uppnås.   
 
 
Datahantering/Datalagring 
Variablerna är antal individer per art och undersökningsområde samt data kring 
omvärldsvariabler. Idag finns ingen datavärd men kvalitetssäkrat artdata kommer att 
rapporteras in i ArtDatabankens Artportal.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Årlig sammanställning av insamlade variabler från delprogrammet kommer att utföras 
och rapporteras i och med årsredovisning och verksamhetsberättelsen. Efter hand kan 
djupare utvärderingar och trendanalyser presenteras och även distribueras till eventuella 
intressenter.  
 
  
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet 
 
Tabell 13. Tabellen redovisar tidplan och kostnader för delprogrammet.Invent. avser inventering 
av de förutbestämda rutterna.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aktivitet Programupplägg 
Ev. inventering 

Invent. Invent. 
 

Invent. Inv. Inv Linjeinventering 
av humlor och 
dagfjärilar (Y3) 

Kostnad 67 000 47 000 47 000    
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Samordning 
Samordningsvinster finns med verksamheterna som följer upp stöd till lantbrukare i och 
med åtagandeplaner, uppföljning av ängs- och betesmarker, ÅGP, skydd av natur, 
kulturmiljöövervakning samt NILS-programmet (Nationell Inventering av Landskapet i 
Sverige). 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Ev. kan någon av de nämnda samordningsaktörerna vara med i en samfinansiering.  
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Då datavärd saknas kommer länsstyrelsen att lagra insamlat data men även rapportera 
till Artportalen, ArtDatabanken.   
 
 
Referenser 
Grundström, S. Mnemosynefjäril (Parnassius mnemosyne L.) i Medelpad 2005. (2005). 
Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport 2005:5. 
 
Grundström, S. Arbetet inom åtgärdsprogrammet för mnemosynefjäril i Medelpad 
2007. (2007). Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapport 2007:17. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Oskar Norrgrann 
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4. Programområde Landskap 
 
Programområdet ska ge underlag för beskrivning av status för den biologiska 
mångfalden i ett större perspektiv. Många av våra hotade arter och speciellt deras 
livsmiljöer övervakas bäst genom övervakning på landskapsnivå. Därför är det naturligt 
att övervakningen också spänner över flera olika naturtyper och programområden. Det 
är främst miljömålet Ett rikt växt- och djurliv och Art- och habitat direktivet samt 
Fågeldirektivet som följs upp genom övervakningen. Resultatet är således viktigt i 
arbetet med Natura 2000, skydd av natur, åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) och 
kulturmiljöövervakning. Kunskapen från programområdet skall även kunna användas 
som underlag vid samhällsplanering, bedömningar om ytterligare naturskydd och i 
samband med tex strandskyddsdispenser.  
  
 
Bakgrund och övervakningsstrategi  
För att bevara den biologiska mångfalden och ett rikt växt- och djurliv krävs det ett 
heterogent landskap. Detta beror på att många arter utnyttjar olika typer av biotoper för 
föda, skydd, m.m. under sin livscykel. Fragmentering och uppsplittring av landskapet är 
ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden. Därför är det av yttersta vikt att 
övervakningen är på en sådan nivå att det är just landskapet som övervakas. Här är 
arbetet med indikatorarter viktigt så att de arter och livsmiljöer som vi väljer att 
övervaka verkligen representerar detta. Den övervakning som idag sker inom 
programområdet är av biologisk mångfald samt ett föreslaget delprogram som ska 
övervaka exploateringsgraden av kusten. Nära kopplat är även delprogrammet 
Linjeinventering av humlor och dagfjärilar som ligger under programområdet 
Jordbruksmark.   
 
 
Prioriteringar inom programområdet 
Prioriterade delprogram presenteras i nästa kapitel samt i tabell 14. I och med att 
metoder för övervakning av biologisk mångfald utvecklats mycket under de senaste 
åren kommer även detta att prioriteras om budgeten ökar under programperioden. 
Övervakningen av biologisk mångfald spänner över ett flertal programområden. Om en 
ökning av budgeten sker kommer delprogrammen i tabell 12 av prioriteras. 
 
 
Ingående delprogram 
Programområdet innefattar idag delprogrammen Svensk fågeltaxering, Exploatering av 
stränder, Terrester biologisk mångfald (tabell 14). I tabell 15 presenteras de delprogram 
som inte ryms i nuvarande budget. Det finns även ett delprogram inom PO 
Jordbruksmark som följer upp Landskap, Linjeinventering av humlor och dagfjärilar 
och beskrivs närmare i kapitel 3.1.1 och tabell 11. 
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Tabell 14. Översikt av ingående delprogram. Gemensamma delprogram eller föreslagna sådana 
är markerade med *. 
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer 
Svensk fågeltaxering* (Y4) Med fasta 

standardrutter 
beskriva en 2 x 2 km 
ruta, en gång per 
sommar, med 
avseende på häckande 
fåglar som ett mått på 
biologisk mångfald 

2009-
2014 

Häckfågeltaxering 
med fast 
standardrutt 

Exploatering av stränder – 
gemensamma parametrar och 
utvärdering (kust)* (Y5) 

Med lämpliga 
parametrar följa upp 
exploateringen av 
kusten 

2010 Ej aktuellt. 

Terrester biologisk mångfald 
(Y6) 

Volontärbaserad 
miljöövervakning som 
ska ta tillvara på det 
engagemang som 
finns i naturinriktade 
föreningar och 
organisationer. 

2009-
2014 

Olika beroende på 
det enskilda årets 
inriktning 

 
 
 
Tabell 15. Översikt av delprogram som inte ryms inom nuvarande budget. Delprogram som 
prioriteras vid en ökning av budget med 20 respektive 40% är markerade med kryss. Om inget 
kryss presenteras för ett delprogram kommer det troligen inte att prioriteras under kommande 
programperiod. Gemensamma delprogram eller föreslagna sådana är markerade med *. 
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer Vid 

20% 
ökni
ng 

Vid 
40% 
ökning 

Återinventering av 
fågel i gamla 
PMK områden* 

Kompletterar 
Svensk 
fågeltaxering 

   X 

Lill-NILS* Flera projekt 
intressanta 

 -  X 

Återinventering av 
den översiktliga 
kustinventeringen 

Under 2002 - 2004 
genomfördes en 
översiktlig 
kustinventering 
som beskrev både 
påverkansgrad samt 
viktiga områden för 
biologisk mångfald 

 Flera då många 
organismgruppe
r inventerades 

 X 
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Ekonomisk översikt  
Tabell 16. Avser ingående delprogram under programperioden som finansieras med RMÖ-
medel.  
Delprogram Finansiär 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Svensk 
fågeltaxering* 
(Y4) 

RMÖ, 
samt 
ideellt 
arbete. 

15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 

Exploatering av 
stränder – 
gemensamma 
parametrar och 
utvärdering 
(kust)* (Y5) 

RMÖ - 20 000 - - - - 

Terrester 
biologisk 
mångfald (Y6) 

RMÖ, 
samt 
ideellt 
arbete. 

20 000 25 400 25 400 15 000 15 000 15 000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Foto: Johan Uebel 
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4.1 Delprogram inom programområdet Landskap 
Kapitlet behandlar och presenterar på ett mer utförligt sätt vad de ingående 
delprogrammen övervakar. 
 

4.1.1 Delprogram: Svensk fågeltaxering* (Y4) 
Delprogrammet är ett pågående gemensamt delprogram som övervakar de svenska 
fågelpopulationernas häckande bestånd så att eventuella oroväckande tendenser kan 
upptäckas i tid. Projektledare är Lunds universitet. Under senare år har allt fler av de 
andra länsstyrelserna anammat standardrutterna, mycket beroende på möjligheten att 
stärka de regionala miljömålsindikatorerna för en rad miljömål. För utförligare och 
mera djupgående information finns delprogrammet beskrivet i bilaga 4.     
 
 
Syfte 
Syftet är att beskriva olika arters antalsförändringar över tiden och att påtala viktiga 
förändringar. Syftar därmed till att följa upp den biologiska mångfalden i allmänhet och 
i synnerhet utvecklingen av fågelpopulationer. 
 
 
Bakgrund och strategi 
Till stor del utförs delprogrammet med hjälp av ideella krafter under försommaren varje 
år. Den regionala miljöövervakningen finansierar rutter som av olika skäl inte blivit 
inventerade eller bara vid enstaka tillfälle tidigare blivit inventerade. Rutterna är 2 x 2 
km rutor som är samlokaliserade med NILS-programmets observationsnät (Nationell 
Inventering av Landskapet i Sverige). Totalt finns det 716 rutter med förutbestämda 
positioner, jämt spridda geografisk i Sverige. Värden från enskilda år ska alltid tolkas 
med försiktighet, tyngden i delprogrammet ligger istället på de långsiktiga trenderna 
som visar utvecklingen av den svenska fågelfaunan de senaste trettio åren.     
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Fast standardrutt med kombinerad punkt- och linjetaxering. Rutten är åtta kilometer 
lång (kvadrat om 2 x 2 km) där både linjetaxering och punktaxering ingår.  
 
Undersökningstyp: Häckfågeltaxering med fast standardrutt 
 
 
Objekturval  
Rutterna har fasta förutbestämda positioner över hela landet med 25 km lucka i både 
nordsydlig och västöstlig riktning. Anledningen är att den geografiska spridningen skall 
bli jämn och ett representativt stickprov av fågelfaunan i proportion till de olika 
naturtypernas arealer ska erhållas.  
 
 
Kvalitetssäkring  
Projektledaren, Lunds universitet, kvalitetssäkrar i och med dataläggning. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
Variablerna är antal individer per art och standardrutt. Rutterna rapporteras in till 
projektledaren. Kvalitetssäkrat data läggs in i en Accessdatabas. Idag finns ingen 
datavärd men detta är under utveckling. 
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Utvärdering och rapportering 
Årlig rapport från projektledaren där utvärderingar och trendanalyser presenteras. Data 
från hackfågeltaxeringen används även i olika projekt där rapporter produceras. Alla 
rapporter finns att tillgå på Naturvårdsverkets webbplats. 
 
  
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet 
Årliga omdrev av de förutbestämda rutterna. Prioritet är sådana som inventerats få 
gånger. 
  
Tabell 17. Tabellen redovisar tidplan och kostnader för delprogrammet. ”Invent”. Avser 
inventering av de förutbestämda rutterna.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Invent. Invent. Invent. Invent.  Invent. Invent. Svensk 
fågeltaxering* 

Kostnad 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 
 
 
Samordning 
En samordning med länets ornitologer är nödvändig då största delen av arbetet sker 
ideellt. Totalt deltar ca 500 ornitologer i häckfågeltaxeringen årligen. 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Länets ornitologer är givna samarbetspartners. 
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Datavärd saknas men är under utveckling. I kommande revidering av de regionala 
miljömålen och dess indikatorer kommer troligen delprogrammet få mera genomslag. 
 
 
Referenser 
Lindström, Å., Green, M., Ottvall, R. & Svensson S. 2008. Övervakning av fåglars 
populationsutveckling. Årsrapport för 2007. Ekologiska institutionen, Lunds universitet. 
 
 

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2009-2014 i Västernorrland                 
 

25



4.1.2 Delprogram: Exploatering av stränder – gemensamma parametrar och 
utvärdering (kust)* (Y5) 
Delprogrammet är ett föreslaget gemensamt delprogram, bilaga 5, som skall svara på 
hur vi bäst övervakar exploateringen av kustområdet. 
 
 
Syfte 
Syftet är att utveckla gemensamma parametrar som är uppföljningsbara för att på så sätt 
mäta exploateringsgraden längs kusten.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Under 2002 - 2004 genomfördes en översiktlig kustinventering av Västernorrland 
(Aronsson m.fl., 2005). Detta arbete resulterade i ett dokument som beskrev både 
påverkansgrad samt viktiga terrestra-, limniska- och marina områden för biologisk 
mångfald. Detta arbete har varit viktigt i flertalet verksamheter inom både länsstyrelsen 
och kommunerna. 
Strategin i delprogrammet är att med övriga deltagande län ta fram parametrar som är 
jämförbara, uppföljningsbara och lämpliga för bedömningar av exploateringsnivå. 
Underlagsmaterial behövs dels som stöd vid handläggning av ärenden, men även för att 
vi ska kunna formulera bra framtida strategier för hur vi kan nyttja och värna vårt 
kustområde. Bättre kunskap om exploateringsgraden i kustområdet är dessutom 
nödvändigt om vi ska kunna formulera bra miljömål i framtiden.  
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Vilka undersökningar och undersökningstyper som kommer att göras beror på vilka 
parametrar som delprogrammet kommer fram till. Dock är en uppföljning i någon form 
av den översiktliga kustinventeringen prioriterad om ökning av budget blir aktuell.  
 
 
Objekturval  
Länets kuststräcka, dock oklart hur upplägget kommer att se ut.  
 
 
Kvalitetssäkring  
Det behövs en gemensam metod för kvalitetssäkring av tolkningarna av utvalda 
parametrar. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
Delprogrammet startar med att ta fram parametrar som är lämpliga att övervaka.  
 
Utvärdering och rapportering 
Länen gör tillsammans en gemensam sammanställning och utvärdering av resultaten i 
rapportform som sprids till aktuella aktörer samt att den publiceras på hemsidan.  
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Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet 
Under 2010 så utförs planering och utvärdering av parametrar.   
 
Tabell 18. Tabellen redovisar tidplan och kostnader för delprogrammet.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet - Planering, 
genomförande, 
utvärdering  

- - - - Exploatering 
av stränder – 
gemensamma 
parametrar 
och 
utvärdering 
(kust)* 

Kostnad - 20 000 - - - - 

 
 
Samordning 
Delprogrammet kommer att samordnas och ge underlag till länets samhällsplanering, 
naturvärdesbedömningar och vid handläggning av strandskyddsdispenser. Nära 
samordning med föreslagna samfinansiärer och samarbetspartners är viktigt.   
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Samfinansiärer och samarbetspartners för utvärderingen samt eventuella uppföljningar 
av den översiktliga kustinventeringen är skydd av natur, ÅGP, Natura 2000, 
kommunernas och länsstyrelsens samhällsplanerare.  
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Det utvecklingsbehov som finns är att skapa gemensamma parametrar som går att 
jämföra mellan länen. Detta är även den primära uppgiften för det föreslagna 
delprogrammet.  
 
 

4.1.3 Delprogram: Terrester biologisk mångfald (Y6) 
 
Syfte 
Syftet med delprogrammet är att utveckla och på sikt erhålla en tillfredställande 
övervakning av den terrestra biologiska mångfalden i länet.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Grundidén är att med volontärbaserad miljöövervakning och små medel erhålla 
miljödata som kan användas för att följa upp den biologiska mångfalden i terrester 
miljö. Delprogrammet ska ta tillvara på den kunskap och engagemang som finns i 
samhällets naturinriktade föreningar och organisationer. För att sprida 
arbetsbelastningen, samt att en minimal ersättning delas ut, kommer ett flertal aktörer 
ingå i delprogrammet. Det är idag även oklart vilka projekt och aktörer som anlitas 
vilket år under programperioden. 
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Vilka undersökningar som kommer att användas är inte bestämt vid skrivandet av 
länsprogrammet men där undersökningstyper finns kommer de att användas. En risk 
finns att det kan bli tvunget att frångå alltför tidskrävande undersökningstyper då 
fullständig ersättning inte kommer att delas ut.  
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Objekturval  
Länets terrestra miljöer. På så sätt kommer även delprogrammet att täcka in 
programområdena Landskap, Jordbruksmark, Våtmark och Skog i olika utsträckning.   
 
 
Kvalitetssäkring  
Eftersom delprogrammet och de flesta metodiker som kommer att användas kräver 
artkunskap måste det finnas någon form av kontroll att diagnostiken blir rätt med 
validerare. Olika typer av utbildningar kan tänkas inom vissa projekt och år.   
 
 
Datahantering/Datalagring 
Insamlad information kommer att rapporteras till ArtDatabankens Artportal samt att 
insamlat material kommer att förvaras på Länsstyrelsen.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Beroende på frågeställning under programperioden kommer det att bli aktuellt med 
olika typer av utvärderingar och rapporter. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt för delprogrammet 
 
Tabell 19. Tabellen redovisar tidplan och kostnader för delprogrammet.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Brandinsekter 
på 
Balesudden 

oklart oklart oklart oklart oklart Terrester 
biologisk 
mångfald 

Kostnad 20 000 25 400 25 400 15 000 15 000 15 000 
 
 
Samordning 
Samordning med ideella föreningar är en förutsättning för att detta delprogram skall 
fungera. Inom ÅGP och skydd av natur kan det under programperioden bli aktuellt med 
samarbete, samordning och samfinansiering.  
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Eventuellt kan det bli aktuellt med både samordning och samfinansiering under vissa år 
med ÅGP och uppföljning av skyddad natur.   
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
En risk finns att undersökningstypen måste frångås på grund av att övervakningen skall 
utföras med liten budget och frivilliga insatser.  
 
 
Referenser 
- 
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5. Programområde Våtmark 
 
Med våtmarker menas bland annat myrmarker, sumpskogar, våtmarksstränder och 
Sverige är ett av de allra våtmarksrikaste länderna i världen. Våtmarker är värdefulla ur 
flera aspekter. De hyser stor variationsrikedom och är viktiga för såväl arter knutna till 
våtmarkerna som arter knutna till kringliggande ekosystem samt för rastande flyttfåglar.  
Under det senaste seklet har stora ansträngningar gjorts för att omvandla våtmarker till 
andra marktyper, framförallt till förmån för skogs- och jordbruket. 1900-talet 
kännetecknas av skogsbrukets omfattande markavvattningar för att framförallt öka 
skogsproduktionen på våtmarker samt säkra skogsmarkens produktionsförmåga. 
Utvinning av torv och överdämning av våtmarker för kraftproduktion har också medfört 
att stora arealer gått förlorade. 
Målet med övervakningen inom programområdet är att övervaka förändringar inom 
länets våtmarker samt biologisk mångfald som är knuten till denna. Programmet är 
främst inriktat på miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och djurliv men 
även kopplingar till Ett rikt odlingslandskap och Levande skogar. Övervakningen ger 
underlag för att bedöma status och påverkan i länets våtmarksmiljöer samt att 
komplettera dagens nationella övervakning.   
 
 
Bakgrund och övervakningsstrategi  
En översiktlig inventering av våtmarker (VMI) gjordes i länet i början av 1990-talet och 
alla öppna myrar över 50 hektar har flygbildstolkats, ett urval besöktes även i fält. En 
komplettering har gjorts de senaste åren med fokus på rikkärr. Mindre kunskap finns om 
länets myrar mindre än 50 hektar samt skogsbeklädda våtmarker som är svåra att 
flygbildstolka. Nationellt bedrivs satellitbaserad övervakning för att följa 
vegetationsförändringar orsakade av störning. Då det är viktigt att beskriva orsakerna 
till dessa förändringar kommer vi att delta i delprogrammet med fokus på att finna 
lämpliga utvärderingsmetoder för att utröna orsakerna till dessa förändringar. Stor 
samordningsvinst finns med personal inom länsstyrelsens reservatsbildningsgrupp.    
 
 
Prioriteringar inom programområdet 
Prioriterade delprogram presenteras i nästa kapitel. 
 
 
Ingående delprogram 
I programområdet ingår ett antal delprogram, tabell 20, samt att det finns två 
delprogram inom programområde Landskap som också följer upp våtmarker till viss 
del. En mer genomgående presentation på delprogramsnivå finns i nästa kapitel. 
Samordningsvinster finns med skydd och skötsel av natur, ÅGP, Nationell Inventering 
av Landskapet i Sverige (NILS), riksinventering av skog (RIS), Skogsstyrelsens 
sumpskogsinventering och Kulturmiljöövervakning. Det som kan samordnas och 
prioriteras om ökad budget blir aktuell under programperioden är presenterade i tabell 
21.  
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Ingående delprogram 
Tabell 20. Översikt av ingående delprogram. De delprogram som är gemensamma delprogram 
eller föreslagna sådana är markeras med en *. Gråmarkerade delprogram tillhör PO Landskap 
men har en mkt nära koppling med övervakningen inom PO Våtmarker. 
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer 
Satellitbaserad 
övervakning av våtmarker* 
(Y7) 

Att övervaka 
våtmarkernas 
förändring, med 
avseende på 
förutsättningarna för 
biologisk mångfald 
och med särskilt 
fokus på påverkan 
från 
markanvändning. 

2011 Se fördjupad text. 

Övervakning av groddjur* 
(Y8) 

Övervakning av 
större 
vattensalamander 
som en indikator på 
småvatten utan fisk.  

 Inventering och 
övervakning av 
större 
vattensalamander 
(2005-04-21) 

Rikkärr* (Y9) Under utveckling av 
Z-län 

  

Terrester biologisk 
mångfald (Y6) (tillhörande 
PO Landskap) 

Volontärbaserad 
miljöövervakning 
som ska ta tillvara på 
det engagemang som 
finns i naturinriktade 
föreningar och 
organisationer. 

2009-2014 Olika beroende på 
det enskilda årets 
inriktning 

Svensk fågeltaxering*  
(Y4) (tillhörande PO 
Landskap) 

Med fasta 
standardrutter 
beskriva en 2 x 2 km 
ruta, en gång per 
sommar, med 
avseende på 
häckande fåglar som 
ett mått på biologisk 
mångfald 

2009-2014 Häckfågeltaxering 
med fast standardrutt
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Tabell 21. Översikt av delprogram som inte ryms inom nuvarande budget. Delprogram som 
prioriteras vid en ökning av budget med 20 respektive 40% är markerade med kryss. Om inget 
kryss presenteras för ett delprogram kommer det troligen inte att prioriteras under kommande 
programperiod. Gemensamma delprogram eller föreslagna sådana är markerade med *. 
Delprogram Kort 

beskrivning  
Period U-typer Vid 20% 

ökning 
Vid 40% 
ökning 

Lill-NILS* Flera 
aktuella 
delprogram: 
I myrar, 
landskapsmö
nster 

   X 

Inventering av 
våtmarker mindre än 50 
hektar 

VMI 
inkluderade 
inte 
våtmarker 
mindre än 
50 hektar 
och ökad 
kunskap är 
nödvändigt. 

    
 
X 

Uppföljning av VMI Uppföljning
en skulle 
svara på om 
förändringar 
förekommit 
sedan början 
av 1990-
talet. 

   X 

 
 
 
 
Ekonomisk översikt  
Tabell 22. Avser ingående delprogram under programperioden som finansieras med RMÖ-
medel. De gråmarkerade frågetecknen på det gemensamma delprogrammet Stormusslor beror 
på att det idag inte är klart om det kommer att belasta RMÖ budgeten eller inte. 
Delprogram Finansiär 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Satellitbaserad 
övervakning av 
våtmarker* (Y7) 

RMÖ   18 
000 

   

Övervakning av 
groddjur* (Y8) 

RMÖ       

Rikkärr* (Y9) RMÖ       
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5.1 Delprogram inom programområdet våtmark 
Kapitlet behandlar och presenterar på ett mera utförligt sätt vad de ingående 
delprogrammen övervakar, vilka stationer, parametrar och var samordning sker m.m.  
 

5.1.1 Delprogram: Satellitbaserad övervakning av våtmarker* (Y7) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram mellan den nationella 
miljöövervakningen och ett antal länsstyrelsers regionala miljöövervakningsprogram.  
 
 
Syfte 
Syftet är att övervaka våtmarkernas tillstånd och förändring, med avseende på 
förutsättningar för biologisk mångfald och med särskilt fokus på påverkan från 
markanvändning.   
 
 
Bakgrund och strategi 
Det nationella delprogrammet genererar ytor inom öppen myr som indikerar förändring. 
Strategin från länsstyrelsernas sida är att ta fram en utvärderingsmetod för att gå vidare 
med detta förändringsdata. Metoden syftar till att beskriva orsaker till att ytor inom 
öppen myr har förändrats med fokus på markanvändning.  
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Huvudsakliga undersökningar i förändringsanalysen är: 

1. Preparering av indata 
2. Basklassificering 
3. Analys av stratifieringsbehov och åtgärder 
4. Riktad förändringsanalys 
5. Sammanslagning och generalisering av resultat 
6. Kvalitetskontroll 
7. Leverans av resultat 

 
Undersökningstyp: Metod har utvecklats i samarbete mellan Naturvårdsverket, 
Rymdstyrelsen, länsstyrelser och Vattenfall Power Consultant. Metod beskrivs i 
rapporterna: 
• Boresjö Bronge, L., 2002. Satellitdata för övervakning av våtmarker. Statusrapport. 

SwedPower, 74 s. 
• Boresjö Bronge, L., 2006. Satellitdata för övervakning av våtmarker. Slutrapport. 

Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 2006:36; Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 
2006:38, 91 s.  
 
 

Objekturval  
Analys av förändringar kan endast göras inom öppen myr. Satellitdata från två 
tidpunkter samt Vägkartans avgränsning av öppen myr utgör indatat i analysen. De 
satellitbilder som används i analysen måste vara jämförbara med avseende på fenologi 
och väderförhållanden. Moln och molnskuggor maskas bort, och sparas i ett separat 
skikt då dessa inte går att analyseras. Ett omdrev på ca 10 år kan vara lämpligt för 
förändringsanalysen.  
 
 

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2009-2014 i Västernorrland                 
 

32



Kvalitetssäkring  
Kvalitetssäkring sker enligt framtagen metodik. Vattenfall PC utför förändringsanalysen 
och Länsstyrelsen bistår med bl.a. underlagsdata för analys och personal för 
kvalitetssäkring i fält.  
 
 
Datahantering/Datalagring 
Strategi och datalagring är under utveckling. 
 
 
Utvärdering och rapportering 
Samlad utvärdering av resultaten genomförs återkommande under programperioden 
inom ramen för en referensgrupp. Hur resultaten skall redovisas är under utveckling.  
Efter det att förändringsanalys utförts här i Västernorrlands län kommer resultaten att 
presenteras på hemsidan. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt 
 
Tabell 23. Tabellen visar tidplanen och kostnader för delprogrammet.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet - Analys 
och 
fältarbete

- - - - Satellitbaserad 
övervakning av 
våtmarker* 

Kostnad - 18 000 - - - - 

  
 
Samordning 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram mellan den nationella 
miljöövervakningen och Länsstyrelserna i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, 
Västerbotten och Norrbotten. Arbetet leds av Naturvårdsverket.  
Delprogrammet ger underlag till miljömålsuppföljningen samt möjlighet till att utveckla 
nya indikatorer inom främst miljömålen Myllrande våtmarker och Ett rikt växt- och 
djurliv.  
Kunskap om förändringar av våtmarker ger viktigt underlag till arbetet med skötsel och 
förvaltning av våtmarker. 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Det gemensamma delprogrammet finansieras med medel från den nationella 
miljöövervakningen samt med personresurser från Länsstyrelsen.  
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Det är angeläget att en robust gemensam metod för länsstyrelsernas utvärdering av den 
nationella satellitbaserade förändringsanalysen testas och fastställs så snart som möjligt.
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Referenser 
Boresjö Bronge, L., 2002. Satellitdata för övervakning av våtmarker. Statusrapport. 
SwedPower, 74 s. 
 
Boresjö Bronge, L., 2006. Satellitdata för övervakning av våtmarker. Slutrapport. 
Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 2006:36; Länsstyrelsen Dalarnas län, Rapport 
2006:38, 91 s.  
 
 

5.1.2 Delprogram: Övervakning av groddjur* (Y8) 
Delprogrammet är ett föreslaget gemensamt delprogram. Det finns idag inge säkerställd 
finansiering för detta delprogram men ambitionen är att upprätta ett långsiktigt 
miljöövervakningsprogram under programperioden.  
 
 
Syfte 
Syftet med delprogrammet är att lägga upp ett övervakningsprogram för den större 
vattensalamandern (Triturus cristatus), som har sin nordliga utbredningsgräns i länet. 
Den större vattensalamandern är en bra indikator på fisklösa småvatten.   
Generellt syfte för delprogrammet är att:  
 

• Öka kunskapen om den större vattensalamanderns utbredning, förekomst och 
status i Sverige.  

 
• Följa hur utbredning och förekomster av populationer förändras över tid.  
 
• Övervaka artens utveckling för att få en uppfattning om status och vilka lokala 

och regionala hot, som kan urskiljas.  
 
• Fördjupa kunskapen om småvattenbiotoper och deras betydelse för den större 

vattensalamanderns möjlighet att upprätthålla gynnsam bevarandestatus.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Övervakningen av större vattensalamander har en tydlig koppling till 
miljökvalitetsmålen ”Ett rikt odlingslandskap”, ”Myllrande våtmarker” och ”Levande 
skogar”, samt det nyligen föreslagna ”Ett rikt växt- och djurliv”. 
Trots att den större vattensalamandern har en stor geografisk utbredning är den inte 
allmän, utan genomgår en kontinuerlig och på vissa håll en snabb tillbakagång. Den 
primära anledningen till detta är höga krav på både vatten- och landmiljön, en snabb 
landskapsomvandling samt hur jordbruk- och skogsbruk idag bedrivs. Arten 
förekommer i vad som benämns småvattenlandskap, d.v.s. mosaikartade landskap med 
ängs- och hagmarker, lövrik skog med död ved eller blockigt markskikt, samt god 
tillgång på fisk- och kräftfria småvatten. Här i norra Sverige används även fiskfria 
tjärnar och hällkarsmiljöer. I och med kunskap om detta upprättades ett åtgärdsprogram 
för den större vattensalamandern, 2006. För att öka kunskapen om artens förekomst och 
utbredning i länet genomfördes en inventering under 2007 och 2008 med finansiering 
från ÅGP (Åtgärdsprogrammet för hotade arter).  Strategin i detta delprogram är att utgå 
från den kunskap som inventeringarna gav och upprätta ett långsiktigt 
övervakningsprogram för arten och klargöra om problem och hotbilder finns i länet.    
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Undersökningar och undersökningstyper 
Aktuella undersökningar är trendövervakning av ett lämpligt geografiskt område som 
detaljinventeras på samtliga småvatten. Med denna metod får man en mycket god bild 
av förekomsten av arten, som hur många småvatten det finns samt hur många som 
används för reproduktion. Metoden är den som bäst lämpar sig för att 
metapopulationsekologiska aspekter.  
En riktad översiktsinventering av områden som påvisat förekomst kan också bli aktuellt. 
 
Undersökningstyp: Inventering och övervakning av större vattensalamander (Triturus 
cristatus). Version: 1:0: 2005-04-21 

 
 

Objekturval  
Oklart ännu men beslutet kommer att grunda sig på de resultat som tidigare 
inventeringar givit.  
 
 
Kvalitetssäkring  
Undersökningsmetodik kommer att användas. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
Andel fångade samt om nya lokaler blir funna kommer att rapporteras in på ArtData 
Bankens Artportal samt i eget Excel-dokument.   
 
 
Utvärdering och rapportering 
Då tillräckligt med data insamlats kommer utvärdering att genomföras och publiceras i 
rapportform. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt 
Det är oklart hur arbetet skall läggas upp och tidplanen är ännu inte fastställd. 
 
Tabell 24. Tabellen visar tidplanen och kostnader för delprogrammet.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet       Övervakning 
av groddjur, 
större 
vattensalaman
der* Kostnad       

  
 
Samordning 
Då ett åtgärdsprogram är upprättat för arten kommer samordning att ske med ÅGP samt 
skydd av natur. 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
ÅGP är en av medfinansiärerna under den period åtgärdsprogrammet är aktivt (2006-
2010). 
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Utvecklingsbehov och brister 
Delprogrammet kommer bara att kunna genomföras om omfördelning inom 
länsprogrammet genomförs under programperioden alternativt om en utökad budget 
erhålls.  
 
 
Referenser 
Olofsson, F., Persbo, F. & Öhmark, S. 2008. Inventering av större vattensalamander i 
Västernorrlands län 2007. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport 2008:9 
 
Olofsson, F. 2009. Inventering av större vattensalamander i Västernorrlands län 2008. 
Länsstyrelsen Västernorrland. Ej publicerad ännu, arbetsmaterial.  
 
 

5.1.3 Delprogram: Övervakning av rikkärr* (Y9) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram under utveckling med Länsstyrelsen i 
Jämtland som projektledare. Det är i skrivandets stund inte klart med inriktningen av 
delprogrammet samt kostnader. Länsstyrelsen i Västernorrland har ambitionen att delta i 
delprogrammet och att finansiering löser sig under programperioden.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Inom Åtgärdsprogrammet för rikkärr så har en riktad inventering genomförts under 
2006-2007. Syftet med delprogrammet är att få tillstånd en långsiktig övervakning av 
dessa objekt.  
 
 
Referenser 
 
Salmonsson, J. (2006). Inventering av rikkärr i Västernorrlands län 2006. Länsstyrelsen 
Västernorrland. Rapport 2006:6 
 
Salmonsson, J. (2007). Inventering av rikkärr i Sollefteå kommun 2007. Länsstyrelsen 
Västernorrland. Rapport 2007:12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Jonas Salmonsson
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6. Programområde Sötvatten  
 
Målet med övervakningen inom programområdet är att ge ett underlag för beskrivning 
av länets sötvattenmiljöer med avseende på biologiska och kemiska förändringar. Med 
övervakningen kan nya hotbilder fastställas, indikatorer följas upp inom det nationella 
och regionala miljömålsarbetet. Ett av syftena är även att föreslå och följa upp de 
åtgärder som vidtas inom miljövården. Programmet är inriktat på miljömålen Bara 
naturlig försurning, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av 
god kvalitet, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv. Övervakningen ger underlag för 
att bedöma status och påverkan i länets sötvattenmiljöer på regional och lokal nivå, 
medan samordning med den nationella miljöövervakningen även ger underlag för en 
rikstäckande bedömning. Trendövervakningens parametrar ger svar på om det sker 
några storskaliga förändringar i bakgrundsparametrar, indikatorer med mera och är på så 
sätt en bra referens för bland annat recipientkontrollen, kalkeffektsuppföljningen, 
vattenförvaltningen, arbetet med hotade arter (ÅGP) och skydd av natur.  
 
 
Bakgrund och övervakningsstrategi  
Med hjälp av långsiktiga och kortsiktiga undersökningar följs utvalda kemiska och 
biologiska parametrar i länets sötvattenmiljöer för att på så sett ge svar på ekologisk 
status och vilka hot som finns mot den. En genomgående strategi under 
programperioden är att öka samordningen med de verksamheter som bedriver 
övervakning i sötvattenmiljöer men även sådan verksamhet som påverkar denna. 
Övervakningen inom programområdet är ett viktigt verktyg i uppföljningen av de 
regionala miljömålen och utvecklingen av indikatorer. I och med att övervakningen 
spänner över allt från miljögifter till biologisk mångfald kan stora samordningsvinster 
göras med övriga programområden och verksamheter, både inom och utanför 
länsstyrelsen.        
I programområdet finns ett antal ansvarsarter för länet, Flodpärlmussla, Utter, 
Flodkräfta, Flodnejonöga samt skalbaggen Bledius littoralis. Dessa arter har 
huvuddelen av den svenska eller europeiska utbredningen alternativt världsutbredningen 
inom länets gränser. Detta medför att länet har ett särskilt ansvar för artens bevarande 
och egna länsmål är även upprättade.    
 
 
Prioriteringar inom programområdet 
Prioriterade delprogram presenteras i nästa kapitel. 
 
 
Ingående delprogram 
I programområdet ingår ett flertal delprogram, tabell 25, vilka tillsammans skall svara 
på länets miljöstatus och upptäcka nya hotbilder. Traditionellt är programområdet väl 
utbyggt och mycket av dagens verksamhet består i tidsserie-/trendövervakning med 
vissa undantag. En stor del av övervakningen kommer att kvarstå från tidigare år, även 
om förstärkningar i form av undersökningar och utvärderingar planeras i dagens 
referensvatten. Främst avses en ökning av undersökningar på fisk, kiselalger och 
makrofyter. Alla delprogram kommer någon gång under programperioden att utvärderas 
och referensvattnens övervakning är först ut i ordningen. Syftet att börja med en 
utvärdering är att se över representativitet och urval. På så sätt utvärderas om 
delprogrammen behöver ökas eller förändras samtidigt som samordningen med övrig 
miljöövervakning kan ses över. En mer genomgående presentation på delprogramsnivå 
finns i nästa kapitel. Tabell 26 presenterar de delprogram som inte ryms inom dagens 
tilldelade budget.    
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Tabell 25. Översikt av ingående delprogram. De delprogram som är gemensamma delprogram 
eller föreslagna sådana är markeras med en *. 
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer 
Referenssjöar & 
referensvattendrag, 
vattenkemi (Y10) 
         
 
 
 

Genom 
trendövervakning, 
långsiktigt följa 
utvecklingen av 
kemiska parametrar i 
ett urval av länets 
sötvattenmiljöer 

2009-2014 Vattenkemi i sjöar 
(96-06-27) och 
vattenkemi i 
vattendrag (2004-
01-16). 
 

Referenssjöar & 
referensvattendrag, 
bottenfauna (Y11) 

Genom 
trendövervakning, 
långsiktigt följa 
utvecklingen av 
bottenfaunasamhället 
i ett urval av länets 
sötvattenmiljöer  

2009-2014 Bottenfauna i sjöars 
litoral och 
vattendrag –
inventering med 
oberoende urval 
(M42) (2008-06-03)  

Artövervakning i 
sötvattensmiljöer, 
flodpärlmussla (Y12) 

I ett urval av 
referensvattendragen 
utförs 
trendövervakning av 
flodpärlmussla som 
är en ansvarsart för 
länet. 

2009-2014 Övervakning av 
stormusslor (2004-
09-28) 

Artövervakning i 
sötvattensmiljöer, utter* 
(Y12) 

Uppföljning av de två 
länstäckande 
inventeringarna som 
tidigare genomförts. 
Utter är en ansvarsart 
för länet. 

2012-2014 Utter och mink – 
beståndsövervakning 
(2003-01-27) 
Samt 
metodmanualer, se 
delprogrammet. 

Stormusslor, underprogram 
’Margaritifera’* (Y13) 

Samordning av 
befintlig övervakning 
av flodpärlmussla för 
att få en samlad 
helhetsbild av status, 
hotbilder och 
åtgärdsbehov.  

2009-2014 Övervakning av 
stormusslor (2004-
09-28) 

Biologisk provtagning i 
sjöar* (Y14) 

Utökad 
provtagningen i 
referenssjöarna med 
provfisken och 
makrofyter 

2009-2014 Provfiske i sjöar 
(2001-08-20), 
Makrofyter i sjöar 
(2003-12-04) 

Biologisk provtagning i 
vattendrag* (Y15) 

Utökad 
provtagningen i 
referensvattendragen 
med provfisken och 
kiselalger 

2009-2014 Elfiske i rinnande 
vatten (2008-04-07), 
Påväxt i rinnande 
vatten – 
kiselalgsanalys 

Miljögifter i insjöfisk* 
(Y16) 

Fisk från 
referenssjöarna 
analyseras på utvalda 
miljögifter. 

2009-2014 Metaller och 
organiska miljögifter 
i fisk, sjöar och 
vattendrag. 

Grundvattensövervakning* 
(Y17) 

Öka kunskapen om 
kemisk status i 
viktiga regionala 
grundvattenmagasin.  

2009-2014 Kommer att 
utvecklas. 
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Tabell 26. Översikt av delprogram som inte ryms inom nuvarande budget. Delprogram som 
prioriteras vid en ökning av budget med 20 respektive 40% är markerade med kryss. Om inget 
kryss presenteras för ett delprogram kommer det troligen inte att prioriteras under kommande 
programperiod. Gemensamma delprogram eller föreslagna sådana är markerade med *. 
Delprogram Kort 

beskrivning   
Period U-typer Vid 

20% 
ökning 

Vid 
40% 
ökning 

Förtätning av nationella 
omdrev för sjöar* 

   X  

Artövervakning i 
sötvattensmiljöer  

Statusbeskrivn
ing av 
flodnejonöga, 
ansvarsart och 
länsmål 10 

 Finns ej  X 

Artövervakning i 
sötvattensmiljöer 

Statusbeskrivn
ing flodkräfta, 
ansvarsart och 
länsmål 11  

 Provfiske 
efter 
kräfta i 
sjöar och 
vattendrag 
(2005-02-
07) 

 X 

Artövervakning i 
sötvattensmiljöer 

Statusbeskrivn
ing av Bledius 
littoralis, 
ansvarsart och 
länsmål 12  

  X  

 
 
 
 
Ekonomisk översikt  
Tabell 27. Avser ingående delprogram under programperioden som finansieras med RMÖ-
medel. Delprogram med tomma fält innebär att det i dagsläget är oklart med finansiering.. 
Delprogram Finansiär 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Referenssjöar & 
referensvattendrag, 
vattenkemi (Y10) 

RMÖ 190 
000 

190 
000 

190 
000 

190 
000 

190 
000 

190 
000 

Referenssjöar & 
referensvattendrag, 
bottenfauna (Y11) 

RMÖ 60 000 60 
000 

60 
000 

60 000 60 
000 

60 
000 

Artövervakning i 
sötvattensmiljöer, 
flodpärlmussla (Y12) 

RMÖ 20 000 20 
000 

20 
000 

20 000 20 
000 

20 
000 

Artövervakning i 
sötvattensmiljöer, utter* 
(Y12) 

RMÖ - - - 75 400 75 
400 

75 
400 

Stormusslor, 
underprogram 
’Margaritifera’* (Y13) 

RMÖ       

Biologisk provtagning i 
sjöar* (Y14) 

RMÖ Provfi
ske: 
30 000 

Prov
fiske
: 30 
000 

Prov
fiske
: 30 
000 

Makr
ofyter: 
32 000 

Provf
iske: 
30 
000 

Prov
fiske
: 30 
000 
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Biologisk provtagning i 
vattendrag* (Y15) 

RMÖ Elfisk
e: 
30 000 
Kisela
lger: 
23 000 

Elfis
ke: 
30 0
00 
Kisel
alger
: 23 
000 

Elfis
ke: 
30 0
00 
Kisel
alger
: 23 
000 

Elfisk
e: 
30 000 
Kisela
lger: 
23 000 

Elfis
ke: 
30 0
00 
Kisel
alger:
23 
000 

Elfis
ke: 
30 0
00 
Kisel
alger
: 23 
000 

Miljögifter i insjöfisk* 
(Y16) 

RMÖ 20 000 20 
000 

20 
000 

- 20 
000 

20 
000 

Grundvatten* (Y17) Oklart       
 
 

6.1 Delprogram inom programområdet sötvatten 
Kapitlet behandlar och presenterar på ett mera utförligt sätt vad de ingående 
delprogrammen övervakar, vilka stationer, parametrar och var samordning sker m.m.  
 

6.1.1 Delprogram: Referenssjöar & referensvattendrag, vattenkemi (Y10) 
Delprogrammet är i dagsläget inget gemensamt delprogram, även om viss samordning 
mellan länen sker och likartade programupplägg finns. Framtiden får se om detta 
samordnas till ett gemensamt delprogram eller inte, dock är ambitionen från vår sida att 
åtminstone utvärderingar bör göras mer samordnat.  
 
 
Syfte 
Syftet är att insamla grundläggande information om vattenkemiska förhållanden i några 
av länets sjöar och vattendrag. Övervakningen syftar även till att följa vattenkemiska 
förändringar och ge en beskrivning av inom- och mellanårscykler. Den vattenkemiska 
övervakningen är ett viktigt komplement till övrig miljöövervakning som sker i 
sötvattensmiljön. Kunskapen ger ett underlag till framtagandet av åtgärdsförslag som 
ökar möjligheten för hotade arter att finnas kvar i livskraftiga bestånd.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Referenssjöarna och referensvattendragen är ett urval av länets vatten och ska ge en bild 
av kemiska bakgrundsvärden och eventuella förändringar i dessa. För att klara dessa 
krav utförs tidsserieövervakning av en mängd vattenkemiska parametrar. 
Urvalsprocessen av dessa referensvatten bygger på att de ska spegla länets olika typer 
av sjöar och vattendrag och inte vara påverkade av lokala/regionala utsläpp eller 
intensiv markanvändning. På så sätt fungerar de som referenser i miljöarbetet. 
Delprogrammet utgör grunden i uppföljningen av flera länsegna miljömål och följer 
bland annat upp effekterna av länets markanvändning. Redovisade trender och tillstånd 
ger ett bra mått på den ekologiska statusen i vattendirektivets förvaltningsarbete och är 
således bra referenser vid tolkning av periodvisa regionala och landsomfattande 
inventeringar och vid bedömningen av förändringar i mer påverkade områden. 
Delprogrammet är även en viktig referens till skydds- och restaureringsarbetet i länets 
vatten (bl.a. reservatsbildande och kalkeffektuppföljning). Långsiktighet och högt 
ställda kvalitetskrav är viktigt för programmet.  
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Undersökningar och undersökningstyper 
Programmet innehåller 5 sjöar och 8 vattendrag som provtas vattenkemiskt. Sjöarna 
undersöks 4 ggr/år och vattendragen 6 ggr/år. Provdjupen är 0,5 m i sjöarna och 0,1 m i 
vattendragen. Samordning med andra delprogram inom referensvattnen sker och alla 
objekten undersöks på bottenfauna (utom Linån) och några övervakas på 
flodpärlmussla.  
 
Undersökningstyp: Vattenkemi i sjöar (96-06-27) och vattenkemi i vattendrag (2004-
01-16). 

 
 

Objekturval  
Sjöarna och vattendragen ingår som referensvatten och ska representera länets 
bakgrundsnivåer i relativt opåverkade system (tabell 28). Juån har tillkommit som nytt 
vattendrag i och med revideringen. Anledning till detta är att övervakningen av 
flodpärlmussla i Juån tagits in i delprogrammet för Artövervakning, flodpärlmussla. 
 
Tabell 28. Sjöar och vattendrag där trendövervakning med avseende på vattenkemi utförs. 
Sjöar x y 
Betarsjön 707027 154763 
Navarn 694291 154626 
Storsjön 693797 159720 
Gransjön 692866 154650 
Södra Bergsjön 706041 157858 
   
Vattendrag   
Navarån 694495 154770 
Ulvsjöån 688861 154529 
Malmån 699115 156215 
Kläppsjöbäcken 706581 156066 
Viksbäcken 700010 163567 
Kniptjärnsbäcken 694071 147635 
Linån 690799 156504 
Juån 692112 148111 

    
 
Kvalitetssäkring  
Provtagningen görs av egen personal med gedigen erfarenhet av provtagning samt att 
återkommande kalibreringar av provtagning och provtagare genomförs. Alla analyser 
utförs för närvarande av datavärden, SLU, utom grumling som analyseras i eget 
laboratorium. Kvalitetssäkringsrapport är upprättad och skrivs om när förändringar sker.    
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Datahantering/Datalagring 
Parametrar som analyseras presenteras i tabellen nedan.   
 
Tabell 29. Tabellen presenterar vilka variabler och enheter som delprogrammet undersöker.    
Variabel Enhet Analysmetod 
Temperatur °C  
Konduktivitet mS/m SS 028122 
pH   
Ca mekv/l SS 028161 
Mg  mekv/l  SS 028161 
Na  mekv/l  ISO 9964-1 alt. ISO 9964-3
K  mekv/l  ISO 9964-2 alt. ISO 9964-3
Alkalinitet/aciditet  mekv/l  SS EN ISO 9963-2 
SO4 mekv/l  SS EN ISO 10304-1 
Cl  mekv/l  SS EN ISO 10304-1 
F mg/l  
NH4-N  µg/l  SIS 02 81 34 
NO2+NO3-N  µg/l  SS 028133  
TOT-N µg/l  SS 028131  
PO4-P µg/l  SS 028126  
TOT-P  µg/l  SS 028127  
TOC mg/l  SS 028199  
Absorbans/färg  abs/5cm  SS -EN ISO 7887  
Syrgas (endast sjöar, 
vintertid) 

mg/l  SS EN 25813, SS EN 
25814  

Klorofyll a (endast sjöar) µg/l  SS 028146  
Siktdjup (endast sjöar) m  SS-EN 27027 (del 2, 2.2)  
Si  µg/l  Standard methods for the 

examination of water and 
wastewater, 19th Ed 1995, 
3120B(ICP Method)  

Fe  µg/l  SS 028183, SS 028184  
Mn  µg/l  SS 028183, SS 028184  
Al  µg/l  SS 028210  
Grumling (endast 
vattendrag) 

FNU (formazin 
nephelometric units) 

 

 
Data registreras hos datavärd, Institutionen för vatten och miljö, SLU. Data finns även 
tillgängligt på SLU:s hemsida. Syrgas och grumling lagras i vår egen databas (RMK).  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Programperioden börjar med en utvärdering för att utröna representativitet i urvalet av 
referensvattnen. Samordningen med övrig provtagning i sötvattensmiljöer, både på 
nationell, regional och lokal nivå ses samtidigt över för att förbättra övervakningen i 
stort. Utvärderingar och analyser presenteras i rapportform och kommer även publiceras 
på länsstyrelsens hemsida samt distribueras till verksamheter och instanser som kan 
tänkas vara berörda.  
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Tidplan och ekonomisk översikt 
 
Tabell 30. Tabellen visar tidplanen och kostnader för delprogrammet.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Provtagn
ing och 
utvärderi
ng 

Provtag
ning 

Provtag
ning 

Provtag
ning 

Provtag
ning 

Provtag
ning 

Referenssjöar 
och 
referensvatten
drag, 
vattenkemi Kostnad 190 000 190 

000 
190 
000 

190 
000 

190 000 190 
000 

  
 
Samordning 
Övervakningen samordnas både med avseende på metoder, stationsval och parametrar 
med den nationella och den regionala övervakningen i norrland. Bland annat utför vi 
provtagning åt det nationella programmet i ett flertal sjöar och vattendrag. Nära 
samarbete och samordning sker även med kalkeffektuppföljningen där delprogrammets 
verksamhet är en viktig referens i arbetet med att motverka försurningen. 
Vattendirektivet och dess förvaltning använder sig av resultaten vid bedömningar av 
länets status samt i verifieringsarbetet. Arbetet inom åtgärdsprogram för hotade arter 
(ÅGP) och uppföljningen av skyddad natur använder vissa parametrar i delprogrammet 
som påverkar utvalda artgrupper negativt. Trendövervakningen är ett viktigt verktyg i 
förståelsen bakom orsakerna och de hotbilder som finns för dessa arter.       
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Några samfinansiärer finns ej i delprogrammet och samarbetspartners är till viss del 
verksamheten inom kalkeffektuppföljningen.    
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Utvärderingen av delprogrammet görs under första delen av programperioden och kan 
komma att peka på brister som måste åtgärdas. Någon övervakning av flöden och 
vattenstånd i referensvattendragen utförs i dagsläget inte vilket är en stor brist.  
 
 
Referenser 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
Meddelande 2005:01.  
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6.1.2 Delprogram: Referenssjöar & referensvattendrag, bottenfauna (Y11) 
Delprogrammet är i dagsläget inget gemensamt delprogram, även om viss samordning 
mellan länen sker och likartade programupplägg finns. Framtiden får visa om detta 
samordnas till ett gemensamt delprogram eller inte, dock är ambitionen från vår sida att 
åtminstone utvärderingar bör göras mera samordnat.  
 
 
Syfte 
Syftet är att insamla grundläggande information om bottenfaunan i några av länets sjöar 
och vattendrag. Övervakningen syftar även till att följa förändringar och ge en 
beskrivning av inom- och mellanårsvariationer av bottenfaunasamhället. Övervakningen 
är ett viktigt komplement till övrig miljöövervakning som sker i sötvattensmiljön och 
ska på ett representativt sätt visa om några storskaliga förändringar sker i länet.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Referenssjöarna och referensvattendragen är ett urval av länets vatten och ska ge en bild 
av bottenfaunasamhället och påvisa eventuella förändringar i denna. För att klara dessa 
krav utförs tidsserieövervakning med avseende på bottenfauna i ett flertal vatten, de så 
kallade referensvattnen. Urvalsprocessen av dessa vatten bygger på att de skall spegla 
länets olika typer av sjöar och vattendrag som inte är påverkade av lokala/regionala 
utsläpp eller intensiv markanvändning. På så sätt fungerar de som referenser i 
miljöarbetet. Delprogrammet utgör grunden i uppföljningen av flera länsegna miljömål 
och följer bland annat upp effekterna av länets markanvändning. Redovisade trender 
och tillstånd ger ett bra mått på den ekologiska statusen i vattendirektivets 
förvaltningsarbete. På så sätt är de bra referenser vid tolkning av periodvisa regionala 
och landsomfattande inventeringar och vid bedömningen av förändringar i mer 
påverkade områden. Delprogrammet är även en viktig referens till skydds- och 
restaureringsarbetet i länets vatten (bl.a. reservatsbildande och kalkeffektuppföljning). 
Långsiktighet och högt ställda kvalitetskrav är viktigt för programmet.  
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Programmet innehåller 5 sjöar och 9 vattendrag som provtas på bottenfauna. Sjöarna 
och vattendragen undersöks på försommaren med M42 metodik. Samordning med 
övriga program sker och alla objekten undersöks vattenkemiskt och några övervakas 
med avseende på flodpärlmussla. 
 
Undersökningstyp: Bottenfauna i sjöars litoral och vattendrag –inventering med 
oberoende urval (M42) (2008-06-03) 
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Objekturval  
Sjöarna och vattendragen ingår som referensvatten och ska representera länets 
bakgrundsnivåer i relativt opåverkade vattensystem (tabell 31).  
 
Tabell 31. Sjöar och vattendrag där bottenfauna undersöks årligen.  
Sjöar x y 
Betarsjön 707027 154763 
Navarn 694291 154626 
Storsjön 693797 159720 
Gransjön 692866 154650 
Södra Bergsjön 706041 157858 
   
Vattendrag   
Navarån 694495 154770 
Ulvsjöån 688861 154529 
Malmån 699115 156215 
Kläppsjöbäcken 706581 156066 
Viksbäcken 700010 163567 
Kniptjärnsbäcken 694071 147635 
Kärmsjöbäcken 708165 155035 
Viskansbäcken 692660 153220 
Kvarnån 703596 153634 
 
 
Kvalitetssäkring  
Provtagningen görs av personer med gedigen erfarenhet av provtagning samt att 
återkommande kalibreringar av provtagningen, i samordning med 
kalkeffektuppföljningen genomförs. Kvalitetssäkringsrapport är upprättad och skrivs 
om när förändringar sker. Taxonomisk diagnos utförs av konsult med lång erfarenhet.     
 
 
Datahantering/Datalagring 
Parametrar som analyseras i delprogrammet är art och antal per lokal. Data registreras i 
vår egen databas (RMK) och hos datavärd, Institutionen för vatten och miljö, SLU. Data 
finns i dagsläget inte tillgängligt på SLU:s hemsida. 
 
 
Utvärdering och rapportering 
Programperioden börjar med en utvärdering för att se över representativitet i urvalet av 
referensvattnen. Samordningen med övrig provtagning i sötvattensmiljöer, både på 
nationell, regional och lokal nivå ses samtidigt över för att förbättra övervakningen i 
stort. Utvärderingar och analyser presenteras i rapportform och kommer även att 
publiceras på länsstyrelsens hemsida samt distribueras till verksamheter och instanser 
som kan tänkas vara berörda. 
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Tidplan och ekonomisk översikt 
 
Tabell 32. Delprogrammets tidplan och kostnader presenteras i tabellen. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Provtag
ning, 
analys 
och 
utvärder
ing 

Provtag
ning, 
analys  

Provtag
ning, 
analys 

Provta
gning, 
analys 

Provta
gning, 
analys 

Provtag
ning, 
analys 

Referenssjöar 
och 
referensvattendr
ag, bottenfauna 

Kostnad 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000 

 
 
Samordning 
Övervakningen samordnas både med avseende på metoder, val av stationer och 
parametrar med den nationella och den regionala övervakningen i norrland. Bland annat 
utför vi provtagning åt det nationella programmet i ett flertal sjöar och vattendrag. Nära 
samarbete och samordning sker även med kalkeffektuppföljningen där delprogrammets 
verksamhet är en viktig referens i arbetet med att motverka försurningen. I arbetet med 
vattendirektivets förvaltning används resultaten vid bedömningar av länets status samt i 
deras verifieringsarbete. Även arbetet inom åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) 
använder resultatet från delprogrammet som ett viktigt verktyg i förståelsen bakom 
orsaker och hotbilder som finns för dessa arter.        
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Några samfinansiärer finns ej i delprogrammet och samarbetspartners är till viss del 
verksamheten inom kalkeffektuppföljningen och ÅGP.   
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Utvärderingen av delprogrammet görs under första delen av programperioden och kan 
komma att peka på brister som måste åtgärdas.  
 
 
Referenser 
Söderberg, H. & Oskar, N. 2001. Sjö- och vattendragsinventering i Västernorrlands län. 
Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport 2001:1 
 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
Meddelande 2005:01.  
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6.1.3 Delprogram: Artövervakning i sötvattenmiljöer (Y12) 
Den övervakning som på artnivå bedrivs i länet är relativt outvecklat och sker främst på 
flodpärlmussla och utter. Båda arterna kommer att i olika utsträckning ingå i 
gemensamma delprogram under programperioden. Arter i sötvattenmiljön som tidigare 
bristanalyser pekat ut är flodnejonöga och flodkräfta, dessa är även är utpekade 
ansvarsarter för länet. Under kommande programperiod kommer artövervakningen till 
viss del att öka och avser då främst undersökningar på fisk, kiselalger och makrofyter. 
Där har även gemensamma delprogram föreslagits. Nedan presenteras den övervakning 
av arter som kommer att bli aktuell under programperioden. 
 

6.1.3.1 Artövervakning: Flodpärlmussla (Margaritifera margaritifera) 
Resultat och tidsserier gällande flodpärlmussla kommer att ingå som del i det 
gemensamma delprogram som startas upp under 2009, Övervakning av stormusslor, 
underprogram ’Margaritifera’*. Projektledare är Länsstyrelsen i Västernorrland och 
Länsstyrelsen i Jönköping län. För syfte och programupplägg hänvisar vi till det 
aktuella delprogrammet. Nedan presenteras upplägget för trendövervakningen av 
flodpärlmusslan i den regionala miljöövervakningen för Västernorrlands län. Dock skall 
det ses som en del i det gemensamma delprogrammet för stormusslor.  
 
 
Syfte 
Syftet är att samla underlag och information om flodpärlmusslans status, hotbilder, samt 
ge åtgärdsförslag och samordna den med övrig miljöövervakning. Övervakningen är ett 
viktigt komplement i förståelsen av sötvattensmiljön och ska på ett representativt sätt 
visa om några storskaliga förändringar sker i länet.   
  
 
Bakgrund och strategi 
Referensvattendragen är ett urval av länets vatten och flertalet delprogram är förlagda i 
dessa, så även övervakningen av flodpärlmusslan. Flodpärlmusslan utgör bland annat på 
grund av sin långa livslängd (286 år har uppmätts) och dess krav på vattenkvalitet och 
naturliga habitat en mycket viktig miljöindikator. Urvalsprocessen av de vatten där 
trendövervakning utförs bygger på att de skall beskriva flodpärlmusslans livscykel med 
inom- och mellanårsvariationer i så gått som opåverkade vattendrag. På så sätt fungerar 
de som referenser till övrig övervakning som sker regionalt och nationellt. 
Övervakningen av flodpärlmusslan utgör en del av uppföljningen av flera länsegna 
miljömål där bland annat skogsbrukets hänsyn till vatten följs upp. Långsiktighet och 
högt ställda kvalitetskrav är viktigt för programmet.  
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Programmet innehåller 6 vattendrag som undersöks med avseende på flodpärlmussla. 
Samordning med övriga program sker och alla objekten undersöks vattenkemiskt och på 
bottenfauna (utom Linån). Vattendragen övervakas i ett rullande schema med ett 
vattendrag per år. Framöver kommer frekvensen förändras för att följa vattendirektivets 
så kallade vattencykel och därmed blir ett omdrev var 6:e år på trendstationerna. Detta 
har medfört att ytterligare två vattendrag tillkommit i delprogrammet. Dessa är Juån och 
Viskansbäcken, två vattendrag som tidigare undersökts men inte inom ramen för 
regional miljöövervakning.  
 
Undersökningstyp: Övervakning av stormusslor. Revideras och planeras att vara klar 
hösten 2009. 
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Objekturval  
Vattendragen ingår som referensvatten och ska representera flodpärlmusslans livscykel i 
opåverkade vattendrag (tabell 33).  
 
Tabell 33. Vattendrag där flodpärlmussla trendövervakas. Nya vattendrag för 
trendövervakningen markeras med *. 
Vattendrag x y 
Navarån 694495 154770 
Kniptjärnsbäcken/vattenån 694071 147635 
Linån 690799 156504 
Kvarnån 703596 153634 
Juån* 692112 148111 
Viskansbäcken* 692660       153220 
 
 
Kvalitetssäkring  
Provtagningen görs av personer med gedigen erfarenhet av flodpärlmussla samt att 
återkommande kalibreringar av provtagningen, i samordning med 
kalkeffektuppföljningen och ÅGP genomförs. Kvalitetssäkringsrapport är upprättad och 
skrivs om när förändringar sker. I och med att det gemensamma delprogrammet för 
stormusslor startas upp så kommer återkommande kurser i inventeringsmetodik m.m. att 
hållas.   
 
 
Datahantering/Datalagring 
Parametrar och variabler som mäts på musselnivå är: Antal levande musslor, antalet 
döda musslor, individtäthet, längd, höjd, bredd. Minsta funna mussla är en viktig 
variabel som beskriver beståndets status, livskraftighet och om rekrytering existerar.   
Då nationell datavärd hittills saknats har data lagrats i ett Excel-dokument på 
Länsstyrelsen. Dock har ArtDatabanken skapat en databas för stormusslor som kommer 
att tas i bruk under 2009. Det är viktigt att våra data registreras så fort som möjligt i 
denna databas. Det gemensamma delprogrammet för stormusslor, Övervakning av 
stormusslor, underprogram ’Margaritifera’, kommer att samordna denna aktion 
nationellt. 
 
 
Utvärdering och rapportering 
Flera utvärderingar och rapporter med avseende på hotbilder och statusbeskrivningar 
har gjorts där data från delprogrammet varit en viktig komponent. I och med att 
databasen för stormusslor tas i bruk kan ytterligare utvärderingar göras. Antalet 
trendstationer i programmet är få men utgör en viktig del i arbetet med flodpärlmusslan, 
både regionalt och nationellt. Kommande utvärderingar kommer även fortsättningsvis 
att samordnas med övrig flodpärlmussleövervakning i Sverige. Alla rapporter och 
utvärderingar publiceras på vår hemsida.    
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Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 34. Tidplan och kostnader inom delprogrammet. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Provta
gning  

Provta
gning 

Provta
gning 

Provta
gning 

Provta
gning 

Provta
gning 

Artövervakning: 
flodpärlmussla 

Kostnad 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 
 
 
Samordning 
Övervakningen är väl samordnad med avseende på metoder, stationsval och parametrar 
med den miljöövervakning som sker på flodpärlmussla, nationellt och regionalt. 
Ytterligare samordningsvinster kommer att göras i och med att det gemensamma 
delprogrammet för stormusslor startar. I arbetet med vattendirektivets förvaltning 
används vissa delar av resultaten vid bedömningar av länets status samt i 
verifieringsarbetet av vattendrag. Delprogrammet kommer även vara en vital del av 
framtagandet av bedömningsgrunder för vattendirektivets arbete. Även arbetet inom 
ÅGP och skydd av natur använder delar av den insamlade informationen.         
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Samfinansiärer är det gemensamma delprogrammet och den nationella 
flodpärlövervakningen. Övriga samarbetspartners är verksamheten inom 
kalkeffektuppföljningen, ÅGP, skydd av natur och Natura 2000 uppföljningen.   
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
I och med att omdrevens frekvens kommer att förlängas, från idag var 4:e år till var 6:e 
år, utökas trendövervakningen med Juån och Viskansbäcken. Brister som varit i 
delprogrammet och programområdet i stort är avsaknandet av elfiskelokaler i anslutning 
till trendstationerna. Då värdfisk är en mycket viktig komponent i flodpärlmusslans 
livscykel bör den ingå i övervakningen av referensvattendragen. I och med att 
delprogrammet Biologisk provtagning i vattendrag kommer igång minskas denna brist.    
 
 
Referenser 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
Meddelande 2005:01. 
  
Lundberg, S. & Bergengren, J. 2008. Miljöövervakningsstrategi för stormusslor. 
Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenlevande stormusslor 2008. 
Naturhistoriska riksmuseet. PM 2008:1 
 
Söderberg, H., Karlberg, A. & Norrgrann, O. 2008. Status, trender och skydd för 
flodpärlmusslan i Sverige. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Rapport 2008:12 
 
Söderberg, H., Norrgrann, O., Törnblom, J., Andersson, K., Henrikson, L. & Degerman, 
E. 2008. Vilka faktorer ger svaga bestånd av flodpärlmussla? En studie av 111 
vattendrag i Västernorrland. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Rapport 2008:8  
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6.1.3.2 Artövervakning: Utter (Lutra lutra)* 
Ett föreslaget gemensamt delprogram finns för utter, Regional övervakning av utter*. 
Övervakning av utter ingår redan idag i det regionala miljöövervakningsprogrammet 
och länstäckande inventeringar har genomförts under åren 1989-1990 samt 2002-2003. 
Ett nytt omdrev är lämpligt under programperioden. Utter är en ansvarsart för länet och 
ingår i flera länsmål. Utförligt syfte, metodik och planerade utvärderingar inom det 
gemensamma delprogrammet finns i bilaga 6. 
 
 
Syfte 
Syftet är att följa upp de tidigare inventeringarna som utförts inom ramen för regional 
miljöövervakning. På så sätt kan återhämtningen hos utterpopulationen utvärderas.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Länet är totalinventerat på utterförekomst vid två tillfällen tidigare, 1989-1990 och 
2002-2003. Inventeringarna har varit av barmarkskaraktär samt att den även 
kompletterats med vinterspårningar inom de delar där populationen varit som starkast. 
På så sätt kunde även en uppskattning av antalet individer och om det förekom 
föryngring göras. Utvärdering av de två inventeringar har visat att förutom en ökning av 
andelen lokaler med utterförekomst så visade resultaten även på en ökad geografisk 
spridning av utter i länet. Strategin är att återinventera länet med samma metod som 
tidigare. Metoden är väl beprövad och används frekvent både i Sverige och 
internationellt, vilket möjliggör jämförelser mellan områden och över tid.  
  
  
Undersökningar och undersökningstyper 
Utter och mink – beståndsövervakning (2003-01-27) 
Metodmanual för barmarksinventering av utter (Lutra lutra) 
Metodbeskrivning för inventering av utter (Lutra lutra) vintertid på snö. 
 
 
Objekturval  
Vid barmarksinventering inventeras förekomst av spillningmarkering och spårstämplar. 
Uttern markerar inom hela hemområdet men vissa strategiska platser är oftare besökta 
och ökar därmed chanserna att uppvisa utterspårtecken. Exempel på sådana lokaler är 
in- och utlopp, broar, sammanflöden, uddar, näs, öar och tydliga förändringar i 
terrängen.  
Vinterinventering bygger på att inventera av de områden och lokaler där man vid 
barmarksperioden hittat utterspårtecken. Genom att man av spårlöpor kan avgöra antalet 
och ålder på uttrarna medför detta en uppskattning av populationsstorlek och 
föryngringsgrad.       
 
 
Kvalitetssäkring  
Kunskap om spårning och identifiering av spillning är vitala egenskaper hos de personer 
som utför inventeringen. Därför eftersträvas att erfarna utterinventerare paras ihop med 
mindre erfarna inventerare, i enlighet med metodbeskrivningen. På så sätt lärs även nya 
inventerare upp. Spillningsprover kommer även att samlas in för senare DNA-analys.    
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Datahantering/Datalagring 
Inventeringarna resulterar i ett dataset som till största del presenterar förekomst, inte 
förekomst samt osäker förekomst, p.g.a. fokus på spillning och spårstämplar. Det finns 
ingen utnämnd datavärd men data har skickats till Naturhistoriska riksmuseet efter de 
tidigare inventeringarna.     
 
 
Utvärdering och rapportering 
Utvärderingar sker i och med att inventeringen är avslutad. Resultat presenteras i 
rapportform och publiceras på hemsidan.  
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 35. Tidplan och kostnader för övervakningen inom delprogrammet. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet - - - Invente
ring 

Invente
ring 

Invente
ring 

Artövervakning: 
utter* 

Kostnad - - - 75 400 75 400 75 400 
 
 
Samordning 
En samordningsvinst med utterinventering är att en uppskattning av minkförekomsten 
även fås. Mink och uttrar är närbesläktade mårddjur men där minken är en främmande 
art för den svenska naturen. De har liknande markeringsförfarande, något som medför 
att förekomsten av mink även registreras vid utterinventeringar. 
En klar samordning med ÅGP finns då utter även har ett eget åtgärdsprogram. Dock 
gäller befintligt program fram till 2010 och tiden får utvisa ifall ett nytt åtgärdsprogram 
för utter upprättas efter denna period. Uppföljning av utter samordnas med arbetet kring 
skydd av natur och Natura 2000.    
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Om åtgärdsprogrammet för utter revideras finns möjligheter till samfinansiering i och 
med den planerade inventeringen 2012-2013. Klara samarbetsparters är uppföljningen 
av skyddad natur och Natura 2000. 
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Datavärd saknas idag.     
 
 
Referenser 
Norrgrann, O., 2008. Utter i Västernorrland. – Resultat från inventeringar 1989-2005. 
Länsstyrelsen i Västernorrlands, Kultur- och naturavdelningen, rapport 2008:7 
 
Åtgärdsprogram för bevarande av utter (Lutra lutra), Naturvårdsverket. Rapport 5614. 
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6.1.4 Delprogram: Övervakning av Stormusslor. (Underprogram 
’Margaritifera’ och Unio’ & ’Anodonta’)* (Y13) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram vars främsta syfte är att samla underlag 
för att få en helhetsbild av status, hotbilder, åtgärdsbehov och att förmå länen att agera 
mera samordnat inom arbetet med stormusslor. Delprogrammet är uppdelat i två 
underprogram där endast det ena är aktuellt för länet, underprogrammet som behandlar 
’Margaritifera’, flodpärlmussla. Projektledare för delprogrammet är Länsstyrelsen i 
Västernorrland (underprogram ’Margaritifera’) samt Länsstyrelsen i Jönköpings län 
(underprogram ’Unio’ & ’Anodonta’). För en mera utförlig beskrivning av 
delprogrammet se bilaga 7.  
 
 
Syfte 
Stormusslor i allmänhet och flodpärlmussla i synnerhet har under de senaste knappt 20 
åren kommit att bli en mycket viktigt indikator i Sveriges vattendrag. Syftet är att under 
2009 skapa ett gemensamt delprogram för stormusslor, uppdelat i två underprogram: 

 
• Underprogram - ’Margaritifera’   
• Underprogram - ’Unio och Anodonta’  
 

Huvudsyftet är att samla underlag för att få en samlad helhetsbild av statusen, hotbilder, 
åtgärdsbehov och att få länen att arbeta samordnat. Kontinuerliga kurser i 
inventeringsmetodik, utvärdering av data m.m. kommer att hållas då dessa faktorer är 
viktiga i bl.a. kvalitetssäkringen av övervakningen. Nedan presenteras det aktuella 
underprogrammet för Västernorrland. 
 
 
Underprogram ’Margaritifera’  

 
Bakgrund och strategi 
Flodpärlmusslan (M. margaritifera) är en av de totalt nio arterna av musslor som lever i 
sötvatten och som benämns ”stormusslor”. De övriga stormusslorna omfattar släktena 
Unio (målarmusslor, 3 arter varav en är starkt hotad), Anodonta/pseudanodonta 
(dammuslor, tre arter varav en är hänsynskrävande). Förutom dessa nio arter av 
stormusslor återfinns även de två invasiva främmande arterna; vandrarmussla och 
kinesisk dammussla i svenska vatten. Flodpärlmusslan klassas som sårbar i den svenska 
rödlistan och är den hotade stormusselart som finns i Västernorrland. Totalt återfinns 
den i 16 län av Sveriges 21. På grund av sin långa livslängd (286 år har uppmätts), 
komplex livscykel där parasitiskt stadium på öringar är involverat samt höga krav på 
naturliga habitat är flodpärlmusslan en mycket viktig miljöindikator inom flera av 
länsstyrelsernas verksamheter.       
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Först och främst inmatning av befintlig underlagsdata i den webbaserade databas som är 
utvecklad av ArtDatabanken. Denna tas i bruk inom kort. Dessutom få till stånd en 
nationell övervakning av de vattendrag med flodpärlmussla samt samordna den 
trendövervakning som idag sker inom länen.   
 
Undersökningstyp: Övervakning av stormusslor. Revideras i skrivandets stund och 
beräknas vara färdig hösten 2009.  
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Objekturval 
Urvalsstrategin inom delprogrammet är att samordna övervakningen i alla vatten som 
flodpärlmussla övervakas i, oavsett utförare. 
 
 
Kvalitetssäkring  
Genom kontinuerlig utbildning och kalibrering av fältpersonalen erhålls kvalitetssäkrat 
data. En styrgrupp med de mest aktiva länen bildas där även representanter från bl.a. 
Naturvårdsverket, Naturhistoriska riksmuseet, ArtDatabanken föreslås ingå.     
 
 
Datahantering/Datalagring 
Parametrar och variabler som mäts på musselnivå är: Antal levande musslor, antalet 
döda musslor, individtäthet, längd, höjd, bredd. Minsta funna mussla är en viktig 
variabel som beskriver beståndet status.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Delprogrammet börjar med att utvärdera det data som ska matas in i databasen för att se 
hur det kan användas bäst för att ge information om 

• de långsiktiga trenderna hos flodpärlmusslan och de övriga stormusslorna 
• beståndens föryngring – indikator på naturligt ekosystem 
• förändring av populationsstorlek och täthet, samt förändringar i ålders- och 

storleksstruktur.   
• hotbilder och möjliga åtgärder. 

 
En viktig del i den gemensamma utvärderingen av data är att utveckla 
bedömningsgrunder för stormusslor. Det finns ett stort behov inom vattenförvaltningen 
och statusklassningen att detta kommer tillstånd. Resultaten kommer att spridas genom 
informationsbrev, rapporter, via hemsidorna samt årliga workshops och infoträffar.  
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
Delprogrammet kommer att utvärdera behov och kostnader i och med att det startar, 
därav finns osäkerheter i dagsläget. För ledning av projektet finns en budget på 80 000 
kronor för 2009 som disponerats av Naturvårdsverket och ingår inte i den regionala 
budgeten.   
 
Tabell 36. Planerade aktiviteter och kostnader är i dagsläget oklart men kommer att behandlas i 
och med att delprogrammet kommer igång. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Utvärdering, 
planering av 
programperioden

     Underprogram: 
’Margaritifera’ 

Kostnad 80 000      
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Samordning 
En nationell strategi för att övervaka stormusslor är under utredning 2008-2009 och 
väntas vara antagen under hösten 2009. Samordning med denna nationella övervakning 
har och är en viktig del i arbetet inom delprogrammet. Idag sker nära samordning med 
kalkeffektuppföljningen, ÅGP och skydd av natur då dessa verksamheter i dagsläget 
också utför övervakning på arten. Det är även viktigt att få med de kommuner som 
också arbetar med flodpärlmussla i detta samordningsarbete. Då markanvändningen 
inom avrinningsområdet är en viktig faktor är det angeläget att även Skogsstyrelsen och 
aktuella skogsbolag blir delaktiga i det gemensamma delprogrammet.       
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Den nationella övervakningen kommer att disponera en budget på 300 000 kronor 
årligen för uppföljning av Stormusslor. Här kommer en samfinansiering vara möjlig. 
Både med avseende på samfinansiärer och samarbetspartners är 
kalkeffektsuppföljningen, ÅGP, skydd av natur och Natura 2000. Samarbetspartners 
kan vara övriga aktörer som presenterats under samordning. 
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Delprogrammet kommer att börja med att utvärdera vilka brister som finns inom arbetet 
med stormusslor.  
 
 
Referenser 
Gärdenfors, U. (red.). 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, 
Uppsala. 
 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
Meddelande 2005:01. 
 
Lundberg, S. & Bergengren, J. 2008. Miljöövervakningsstrategi för stormusslor. 
Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenlevande stormusslor 2008. 
Naturhistoriska riksmuseet. PM 2008:1 
 
Söderberg, H., Norrgrann, O., Törnblom, J., Andersson, K., Henrikson, L. & Degerman, 
E. 2008. Vilka faktorer ger svaga bestånd av flodpärlmussla? En studie av 111 
vattendrag i Västernorrland. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Rapport 2008:8  
 
Söderberg, H., Karlberg, A. & Norrgrann, O. 2008. Status, trender och skydd för 
flodpärlmusslan i Sverige. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Rapport 2008:12 
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6.1.5 Delprogram: Biologisk provtagning i sjöar* (Y14) 
Delprogrammet är föreslaget som ett gemensamt delprogram och kan komma att bli det 
under programperioden. Något gemensamt dokument är ännu inte upprättat. 
Delprogrammet avser provfiske i de referenssjöar som länet valt ut, med en sjö per år. I 
och med att sjöarna provfiskas kommer även analyser på miljögifter genomföras inom 
programområdet Miljögiftssamordning. En länstäckande inventering av makrofyter är 
gjord i 99 sjöar och ett omdrev av referenssjöarna planeras under programperioden. 
Nedan följer syfte, metodik och planerade utvärderingar inom delprogrammet.  
 
 
Syfte 
Syftet är att utöka provtagningen i referenssjöarna med beståndsövervakning av 
fisksamhället. I samordning med övrig provtagning ökar därmed förståelsen av 
förändringar och trender i dessa sjöekosystem. Syftet är även att öka provtagningen med 
avseende på makrofyter i dessa referenssjöar.  
  
 
Bakgrund och strategi 
Referenssjöarna provtas regelbundet på en rad vattenkemiska och biologiska 
parametrar. Med komplettering av provfisken och makrofytinventering kan ytterligare 
kunskap fås och högre säkerhet erhållas vid övervakningen av eventuella förändringar i 
sötvattensmiljön. Strategin är att med ett rullande omdrev med en sjö per år provfiska 
referenssjöarna med undantag för 2012 då en uppföljning av makrofytfloran utförs.     
   
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Provfiske och uppföljning av makrofyter enligt undersökningstyperna:  
Provfiske i sjöar (2001-08-20) och Makrofyter i sjöar (2003-12-04) 
 
 
Objekturval  
 
Tabell 37. Tabellen presenterar aktuella sjöar som provfisket kommer att rulla mellan, med en 
sjö per år. 
Sjöar x y 
Betarsjön 707027 154763 
Navarn 694291 154626 
Storsjön 693797 159720 
Gransjön 692866 154650 
Södra Bergsjön 706041 157858 
 
 
Kvalitetssäkring  
Arbetet utförs av personal med gedigen erfarenhet av provfisken. 
Makrofytinventeringen kommer att läggas ut på konsult. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
De variabler som ingår i sjöprovfisket är: 
Biologisk mångfald: antal fiskarter.  
Abundans: antal individer av respektive art per nät, vikt av respektive art per nät. 
Bestånds struktur: längduppgift, ålder och kön för alla individer per nät.  
Morfologiska variabler: gonadsomatiska index. 
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Variabler för makrofytinventeringen är: Antal arter, djuputbredning, täckningsgrad och 
beskuggning.  
 
Provfisket kommer att registreras hos datavärd, Fiskeriverket. Datavärd för 
makrofytdata finns i dagsläget inte. Dock kommer informationen att läggas in i 
ArtDatabankens artportal.  
  
 
Utvärdering och rapportering 
Årlig uppföljning av sjöprovfiskena kommer att ske i och med årsrapporten. En mera 
heltäckande utvärdering där angränsande läns provfisken kommer att ingå utförs efter 
att alla sjöarna provfiskats. 2012 utförs inventeringen och utvärderingen av 
referenssjöarna makrofytsamhälle. Producerade rapporter och utvärderingar kommer att 
publiceras på hemsidan. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 38. Delprogrammets planerade aktiviteter och kostnader.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Provfis
ke 

Provfi
ske  

Provfi
ske 

Makro
fyter, 
utvärd
ering 

Provfisk
e  

Provfis
ke, 
utvärder
ing 

Biologisk 
provtagning i 
sjöar* 

Kostnad 30 000 30 000 30 000 32 000 30 000 30 000 

 
 
Samordning 
Samordning sker med övrig övervakning i sötvatten. I och med att åtgärdsprogrammet 
för hotade natearter är aktivt i länet kommer samordning med detta att ske. Även 
kalkeffektuppföljningen utför provfisken och viss samordning kan ske med 
verksamheten. 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Samarbetspartners kan till viss del bli ÅGP och kalkeffektsuppföljningen. 
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
En brist är att det idag inte finns någon datavärd för makrofytinventeringar. 
 
 
Referenser 
Carlsson, M. 2007. Guide för övervakning av undervattensvegetation. 
Utvecklingsprojekt inom regional miljöövervakning. Meddelande 
2007:10.Länsstyrelsen i Jönköpings län.  
 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrland. Meddelande 
2005:01. 
 
Söderberg, H. & Norrgrann, O. 2001. Sjö- och vattendragsinventeringen i 
Västernorrlands län. Rapport: 2001:1. Länsstyrelsen i Västernorrland. 
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6.1.6 Delprogram: Biologisk provtagning i vattendrag* (Y15) 
Delprogrammet är ett föreslaget gemensamt delprogram och kan komma att bli det 
under programperioden. Någon gemensam delprogramsbeskrivning är ännu inte 
skriven. Delprogrammet avser att komplettera dagens övervakning i sötvattensmiljön 
med årliga elfisken samt provtagning av kiselalger. Elfiskena förläggs i de 
referensvattendrag där övervakning på flodpärlmussla genomförs, med undantaget 
Kvarnån, Juån och Viskansbäcken. Dessa vattendrag har idag redan pågående elfisken 
inom det nationella övervakningsprogrammet och behöver således inte fiskas inom den 
regionala miljöövervakningen. Det planeras 3 lokaler per vattendrag vilket ger totalt 9 
elfiskelokaler, se tabell 39. Kiselalgsprovtagning och analys startar i augusti 2009 och 
avser referensvattendragen, tabell 40. Nedan presenteras syfte, metodik och planerade 
utvärderingar inom delprogrammet. 

 
 
Syfte 
Syftet är att utöka provtagningen med beståndsövervakning av öringsamhället i 
referensvattendragen. Flodpärlmusslans livscykel är knuten till öring och dess 
föryngring. I samordning med övrig provtagning ökar förståelsen av förändringar och 
trender i dessa ekosystem. På så sätt kan hotbilder, åtgärdsförslag och 
populationsförändringar erhållas från både fisk- och musselsamhället.  
Genom att årligen följa kiselalgsamhället i referensvattendragen ökar kunskaperna om 
vattenkvalitet och om eventuella förändringar sker i ekosystem som saknar 
punktutsläpp. På så sätt kan även informationen användas som ett referensvärde i 
arbetet med vattenförvaltningen.     
 
 
Bakgrund och strategi  
Flodpärlmusslans livscykel börjar i och med att honans ägg befruktas av hanens 
spermier. Hanen släpper, fritt i vattenvolymen, sina spermier någon gång under 
högsommaren varvid honan tar in dem i inströmningsöppningen och de når ägganlagen.  
Därefter utvecklas de en tid till ca 0,07 mm stora glochidielarver och släpps från 
honorna under augusti-september. För att de nysläppta glochidielarverna ska utvecklas 
till musslor krävs det att de fastnar på en värdfisks gäle, där de encysterar. Fiskar som är 
värdar för glochidielarver utvecklar immunitet mot ytterligare infektioner. Detta medför 
att en någorlunda kontinuerlig föryngring av öringar krävs för att en musselpopulation 
ska överleva. Det parasitiska stadiet varar mellan 10-12 månader varvid den 
färdigutvecklade musslan ramlar av fiskgälen, följer med strömmen och hamnar i 
vattendragets bottensubstrat. I bottensubstratet påbörjas efter en tid det filtrerande 
stadiet som varar livet ut. I och med att värdfisk är en så vital del av flodpärlmusslans 
livscykel är det av yttersta vikt att följa öringens föryngring. Strategin för 
övervakningen är att med beståndsövervakning följa öringpopulationernas föryngring 
med kvantitativa elfisken i de vattendrag där flodpärlmusslan också övervakas inom den 
regional miljöövervakningen. Referensvattendragen provtas regelbundet på en rad 
vattenkemiska och biologiska parametrar något som komplettering förståelsen och 
möjligheten att se förändringar i dessa ekosystem. 
Kiselalger återfinns nästan överallt och studier har visat att den speglar vattenkvalitet 
mycket bra. I och med utvecklingen av vattenförvaltningen kommer kiselalger ha en 
central roll. Alla referensvattendrag kommer att provtas en gång per år med avseende på 
kiselalger, under augusti månad.    
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Elfiske i rinnande vatten (2008-04-07) 
Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys 
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Objekturval  
 
Tabell 39. Tabellen presenterar delprogrammets utvalda vattendrag där övervakning av 
öringsamhällets föryngring kommer att ske. Urvalet grundar sig i att de även övervakas på 
flodpärlmussla. Vattendrag som redan elfiskas inom det nationella programmet är markerade 
med *.  
Vattendrag x y 
Navarån 694495 154770 
Kniptjärnsbäcken/vattenån 694071 147635 
Linån 690799 156504 
Kvarnån* 703596 153634 
Juån* 692112 148111 
Viskansbäcken* 692660       153220 
 
Tabell 40. Vattendrag där provtagning och trendövervakning av kiselalger påbörjas i och med 
programperiodens start.  
Vattendrag x y 
Navarån 694495 154770 
Ulvsjöån 688861 154529 
Malmån 699115 156215 
Kläppsjöbäcken 706581 156066 
Viksbäcken 700010 163567 
Kniptjärnsbäcken 694071 147635 
Linån 690799 156504 
Juån 692112 148111 
 
 
Kvalitetssäkring  
Provtagning och elfisken utförs av personal med god erfarenhet och adekvat utbildning. 
Analyser av kiselalger kommer att ske på konsultuppdrag som om möjligt är 
ackrediterade för påväxtalger och som deltar i förekommande svenska/skandinaviska 
internkalibreringar. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
De variabler som ingår i provfisket är:  
antal fiskarter, längd, ålder, vikt samt beräknad täthet.  
 
Variabler för kiselalgsprovtagningen är minst artbestämning och räkning av 400 
kiselalgsskal.   
 
Elfiskeresultaten matas in efter avslutat fiske i Fiskeriverkets databas. Datavärd för 
kiselalger är Institutionen för vatten och miljö, SLU dit alla analyserade prover kommer 
att levereras.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
I och med att flodpärlmusslans status med jämna mellanrum utvärderas kommer även 
elfiskeresultaten att ingå. Kiselalgsdata levereras omgående till datavärd och en 
utvärdering av provtagningen sker någon gång i slutet av programperioden. Alla 
rapporter kommer att publiceras på hemsidan och spridas till intresserade aktörer. 
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Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 41. Delprogrammets planerade aktiviteter och kostnader under programperioden. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet 1  Elfiske  
 

Elfiske  
 

Elfiske  
 

Elfiske  
 

Elfiske  
 

Elfiske 
 

Kostnad 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Aktivitet 2 Kiselalger Kiselalger Kiselalger Kiselalger KiselalgerKiselalger

Biologisk 
provtagning 
i 
vattendrag* 

Kostnad 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 23 000 
 
 
Samordning 
Samordningen är ett viktigt moment med kalkeffektsuppföljningen och ÅGP, speciellt 
inom ramen för flodpärlmusslans övervakning. Informationen kommer att kunna 
användas inom vattenförvaltningens arbete.  
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Möjligheter till samfinansiering och samarbete, primärt vid förstärkning av antalet 
lokaler av kiselalgsprovtagning, är med vattenförvaltningen. Därefter är 
kalkeffektuppföljningen och ÅGP potentiella samarbetspartners inom delprogrammet.    
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Den genomgående utvärderingen av referensvattnen kan påvisa utvecklingsbehov och 
brister. 
 
 
Referenser 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
Meddelande 2005:01. 
 
Lundberg, S. & Bergengren, J. 2008. Miljöövervakningsstrategi för stormusslor. 
Utveckling av nationell miljöövervakning för sötvattenlevande stormusslor 2008. 
Naturhistoriska riksmuseet. PM 2008:1 
 
Söderberg, H. & Norrgrann, O. 2001. Sjö- och vattendragsinventeringen i 
Västernorrlands län. Rapport: 2001:1. Länsstyrelsen i Västernorrland. 
 
Söderberg, H., Karlberg, A. & Norrgrann, O. 2008. Status, trender och skydd för 
flodpärlmusslan i Sverige. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Rapport 2008:12 
 
Söderberg, H., Norrgrann, O., Törnblom, J., Andersson, K., Henrikson, L. & Degerman, 
E. 2008. Vilka faktorer ger svaga bestånd av flodpärlmussla? En studie av 111 
vattendrag i Västernorrland. Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Rapport 2008:8  
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6.1.7 Delprogram: Miljögifter i insjöfisk* (Y16) 
Delprogrammet är föreslaget som ett gemensamt delprogram. Någon beskrivning för det 
gemensamma delprogrammet är ännu inte skriven. Samordningsvinsterna mellan 
angränsande län är stor och utvärderingarnas styrka ökar med antalet analyser.  
Delprogrammet följer upp miljömålen Giftfri miljö samt Levande sjöar och vattendrag. 
 
 
Syfte 
Insamla information och förståelse om länets miljögiftsbelastning i sötvattensmiljön, 
främst för metaller som har skadliga effekter på levande organismer.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Länet har en lång industrihistoria som medfört att stor mängd miljögifter spridits. Med 
beaktning av detta har Länsstyrelsen under de senaste 20 åren utfört analyser på 
kvicksilver för att övervaka kvicksilverurlakningen till sjöar. Provtagning, analysering 
och åtgärdsprogram var som intensivast under slutet av 1980-talet till mitten av 1990. 
Större delen av materialet består av analyserade gäddor i ”konsumtionsstorlek”, 0,4-1,6 
kg men även en mindre mängd abborrar analyserats. Västernorrland är ett av de län som 
har mest bakgrundsdata beträffande kvicksilver i insjöfisk. Strategin i det reviderade 
programmet är att åter provta och analysera fisk i sjöar, primärt på metaller. Detta arbete 
startade under 2007 och kommer att fortgå i och med att referenssjöarna blir 
provfiskade i delprogrammet Biologisk provtagning i sjöar i programområdet Sötvatten. 
Viktigt i utvärderingen av analyssvar är att koppla ihop dessa värden och eventuella 
förändringar med markanvändning i avrinningsområdet.    
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Primärt kommer metaller att analyseras men det kan även bli aktuellt med andra 
analyser. Fokus ligger på sjöar som tidigare har analyserats på kvicksilver och som inte 
utsatts för några större överdämmning eller åtgärder inom tidigare kvicksilver-cesium 
projekten  
 
Undersökningstyp: Metaller och organiska miljögifter i fisk, sjöar och vattendrag. 
(1997-05-26) 
 
 
Objekturval  
I och med att referenssjöarna provfiskas är det i första hand dessa som kommer att 
analyseras på miljögifter, se tabell 42. I dagsläget är det inte klart om det kommer att 
ingå fler sjöar i delprogrammet.  
   
Tabell 42. Länets referenssjöar presenteras i tabellen. I dessa sjöar pågår omfattande 
miljöövervakning och delprogrammet använder den fisk som fångas i provfiskena till aktuellt 
delprogram. 
Sjöar x y 
Betarsjön 707027 154763 
Navarn 694291 154626 
Storsjön 693797 159720 
Gransjön 692866 154650 
Södra Bergsjön 706041 157858 
 
 

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2009-2014 i Västernorrland                 
 

60



Kvalitetssäkring 
Alla analyser utförs av ackrediterat laboratorium och undersökningstypen används. Fisk 
för analys erhålls från det årliga provfisket i referenssjöarna.   
   
 
Datahantering/Datalagring 
Tabellen nedan visar vilka variabler som primärt kommer att analyseras. Dock kan det 
bli aktuellt med fler variabler. 
 
Tabell43. Analyserade variabler. Att observera är att analysernas enheter anges dels i 
våtsubstans (Vs) och torrsubstans (Ts) beroende på variabel. 
Variabelnamn Enhet Organ 
Längd mm - 
Vikt g - 
Ålder år vingben, cleithrum (gädda) och gällock 

(abborre) 
Hg mg/kg Vs muskel 
Zn µg/g Ts  lever 
Cu µg/g Ts lever 
Pb µg/g Ts lever 
Cd µg/g Ts lever 
Cr µg/g Ts lever 
Ni µg/g Ts lever 
As µg/g Ts lever 
Ts (för leverprover) % lever 
 
 
Utvärdering och rapportering 
En sammanställning och utvärdering av data som analyserats under 2007 och 2008 
kommer att genomföras under början av 2009. I denna sammanställning kommer även 
vattenförvaltningens behov att ses över. Detta kan föranleda ytterligare samordning med 
arbetet kring vattenförvaltningen och som gör att delprogrammets omfattning ökar. 
Rapporter publiceras och kommer att vara tillgängliga på vår hemsida.     
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 44. Inplanerade aktiviteter och kostnader under programperioden presenteras i tabellen. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Analys 
och 
utvärde
ring  

Analys Analys  Analys Analys och 
utvärdering 

Miljögifter 
i insjöfisk* 

Kostnad 20 000 20 000 20 000  20 000 20 000 

 
 
Samordning 
Samordning sker med övrig provtagning inom programområdet sötvatten. I och med att 
vattenförvaltningens behov successivt utkristalliseras medför det bra 
samordningsmöjligheter i delprogrammet. Många av ämnena kan fungera som 
referensvärden i flertalet arbetsområden. Samordning med angränsande län kommer att 
ske även om delprogrammet inte blir något gemensamt delprogram under 
programperioden.  
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Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Samfinansiärer och samarbetspartners kommer troligen att vara beredningssekretariatet 
och deras arbete med vattenförvaltningen. 
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
I och med utvärderingen av referenssjöarna kommer behov och brister klargöras.  
 
 
Referenser 
Bengtsson, Å., Göthe, L., Andersson, A. & Håkansson, L. 1988. Läget före åtgärder i 
Västernorrlands län. Projekt Kalkning – kvicksilver – cesium. Naturvårdsverket. 
Rapport 3564. 
 
Lindeström, L. & Tröjbom, M. 2006. Kvicksilver i fisk. Resultat från en inventering i 
Stockholms län 2004. Länsstyrelsen Stockholms län. Rapport 2006:07 
 
Porvari, P. 2003. Sources and fate of mercury in aquatic ecosystems. Finnish 
environment institute, Finland. Helsinki. Avhandling.  
 
Petersson-Grawé, K., Concha, G. & Ankarberg, A. (2007). Riskvärdering av 
metylkvicksilver i fisk. Livsmedelsverket. Rapport 10. 
 
Söderberg, H. & Oskar, N. 2001. Sjö- och vattendragsinventering i Västernorrlands län. 
Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport 2001:1 
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6.1.7 Delprogram: Grundvatten* (Y17) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram mellan norrlandslänen och består i tre 
delar. Delprogrammet ska utvärdera indikatorer och vara ett verktyg i uppföljning av 
miljömålen Grundvatten av god kvalitet, Giftfri miljö och Levande sjöar och 
vattendrag.  
 
 
Syfte 
Genom delprogrammen förväntas ökad kunskap om kemiskt status i viktiga regionala 
grundvattenmagasin och en bättre regional kunskap om den kvantitativa statusen i vårt 
grundvatten. Dessutom vill vi också, så långt som möjligt, svara upp mot 
vattenförvaltningens behov av kontrollerande övervakning av grundvattenförekomster.   
 
 
Bakgrund och strategi 
Genom ett utvecklingsprojekt för de fem norrlandslänen (BD, AC, Y, Z och X-län), 
”Samarbetsformer och gemensamma strategier för övervakning av grundvatten i 
Norrland”, ska det gemensamma delprogrammet utvecklas. De tre delarna omfattar 
”Grundvatten – Kvantitativ övervakning (nivåstationer)”, ”Grundvatten – 
trendstationer” och ”Grundvatten – Omdrevsstationer”. I utvecklingen av 
delprogrammet kommer ett strategiskt urvalsarbete beträffande stationer, parametrar, 
frekvenser för provtagning i olika typologi och risktypområden att göras. Underlag för 
arbetet kommer bland annat vara den nationella påverkansanalys av 
grundvattenmagasin som genomfört av Grundvattengruppen samt verifieringsstudier 
och miljögiftsscreening som planeras under 2009.  

Grundvatten är både en råvattenresurs för dricksvatten och en förutsättning för många 
terrestra och akvatiska ekosystem. Den kemiska övervakningen av grundvatten är 
generellt sett eftersatt och kunskapsnivån därför låg. Vi vill uppnå med en god 
upplösning kunna följa grundvattenkemiska trender framför allt i refensområden men 
även i pontentiella riskområden. Ur ett gemensamt perspektiv ska vi utreda hur vi bäst 
använder SGUs databas , DGV, för trendövervakning och hur vi nyttjar redan befintliga 
kommunala program för dricksvatten. Med en gemensam strategi kan vi effektivt nyttja 
de kommunala dricksvattentäkternas analyssvar som redan finns i DGV. Detta bidrar till 
att öka den samlade kunskapen om kemisk status i viktiga grundvatten.  

Behovet av att övervaka grundvattenmagasin med hög föroreningsrisk är stor, på grund 
av hotbilden från både nuvarande och framtida föroreningar. Med en gemensam strategi 
kan vi på ett effektivt sätt bidra till att den samlade kunskapen om grundvattnets 
kemiska status ökas. Den kemiska övervakningen av grundvatten är generellt sett 
eftersatt. Främst kommer analyser av metaller och miljögifter ske i de områden som har 
en hög potentiell föroreningsbelastning genom industrier, förorenande områden, 
infrastruktur, tät bebyggelsen och jordbruk.  
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Undersökningar och undersökningstyper kommer att tas fram i och med 
delprogrammets start. Detta görs i samarbete med Naturvårdsverket och Sveriges 
geologiska undersökning (SGU). 
 
 
Objekturval 
Objekturval kommer att tas fram i och med att det gemensamma delprogrammet startar. 
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Kvalitetssäkring  
Kvalitetssäkring görs utifrån instruktioner i ”grundvattenkemi, strategier för 
övervakning, naturvårdsverket” samt utifrån de resultat som delprogrammet 
åstadkommer.   
 
 
Datahantering/Datalagring 
Rutiner för datahantering och datalagring tas fram i och med delprogrammets start.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Rutiner för datahantering och datalagring arbetas fram i och med uppstart av 
delprogrammet. Enklare utvärderingar ska göras årligen på respektive länsstyrelse. 
Medel kommer att sökas för en större utvärdering med gemensam rapport 2013. 
Utvärdering har planerats in i tid för att passa in i vattenförvaltnings sexårscykel. 
Resultaten redovisas i rapporter samt i VISS. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 45. Inplanerade aktiviteter och kostnader under programperioden presenteras i tabellen. 
För 2009 finansieras uppstarten av delprogrammet av nationella medel, dock är finansiering av 
resterande period i dagsläget oklar. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Utveckling 
av delprogr.
Provtagning

Överva
kning 

Överva
kning 

Överva
kning 

Överva
kning, 
utvärde
ring 

Övervak
ning 

Grundvatten*

Kostnad NMÖ, 
VFF 

     

 
 
Samordning 
Samordning sker mellan norrlandslänen angående urval av stationer, parametrar och 
provtagningsfrekvenser. Övrig samordning sker med SGU, Naturvårdsverket samt att 
delprogrammet även att svara på vattenförvaltningens behov av kontrollerande 
övervakning av grundvatten så långt som det är möjligt. Samordning med länens 
kommuner kommer att bli aktuellt.  
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Samfinansiärer kommer att vara i huvudsak kommunerna och 
vattenmyndigheterna, Naturvårdsverket och det nationella 
övervakningsprogrammet för grundvatten. Provtagning 2009 
bekostas av vattenförvaltningens (VFF) verifieringsmedel.    
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Samarbetsformer och gemensamma strategier tas fram iden inledande 
utvecklingsprojektet. Utvärderingen får visa på eventuellt kommande utvecklingsbehov. 
 
Referenser 
G. Hanson (2007). Påverkansbedömning Grundvatten - Metodutveckling och 
nationell analys av grundvattensförekomsternas potentiella 
föroreningsbelastning. Grundvattengruppen.  
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7. Programområde Kust och hav   
 
Miljöövervakning av kust och hav ska ge underlag för beskrivning av påverkan, främst 
med avseende på övergödning, syrgasstagnation, samt biologisk mångfald. Övervakning 
används för att följa trender, upptäcka nya hot och problembilder. Övervakning ska 
även fungera som underlag till beslut, framtagande och utveckling av 
bedömningsgrunder och uppföljning av regionala åtgärder. Programområdet följer upp 
miljömålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Ingen övergödning, Giftfri 
miljö och Ett rikt växt och djurliv.   
 
 
Bakgrund och övervakningsstrategi  
Generellt sker den mesta övervakningen som trendövervakning i Gaviksfjärden samt 
Edsätterfjärden. Dessa två vattenförekomster representerar relativt opåverkade 
havsmiljöer och verkar som regionala och nationella referensvatten. 
Trendövervakningen ger svar på om det sker några storskaliga förändringar i kemiska 
och biologiska bakgrundsparametrar och fungerar bra som referensvärden för bland 
annat recipientkontrollen, vattenförvaltningen och arbetet med skydd av natur.  
I och med stora samordningsvinster med bland annat vattenförvaltningen och skydd av 
natur har även större samt mindre projekt bedrivits under den nu avslutade 
programperioden. Strategin för perioden 2009-2014 är att samordna oss ytterligare med 
verksamheter som bedriver miljöövervakning i havsmiljön för att på ett så effektivt sätt 
som möjligt uppfylla miljöövervakningens krav och samtidigt vara behjälpliga. 
    
 
Prioriteringar inom programområdet 
Prioriterade delprogram presenteras i nästa kapitel samt i tabell 36. 
 
 
Ingående delprogram 
De delprogram som ingår i den regionala miljöövervakningen för programområdet är 
presenterade i tabell 46. Gemensamt för de tre första delprogrammen är en nära 
samordning med det nationella miljöövervakningsprogrammet där utökade prover och 
provtagningar sker i länet. Tabell 47 presenterar de delprogram som inte ryms inom 
dagens budget.   
 

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2009-2014 i Västernorrland                 
 

65



Tabell 46. Översikt av ingående delprogram. Gemensamma delprogram eller föreslagna sådana 
markeras med *. 
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer 
Fria vattenmassan* (Y18)     
 
 
 
 

Att bässängvis påvisa 
kemiska förändringar 
och trender för 
Gaviksfjärden.  

2009-2014 Hydrografi och 
närsalter, 
trendövervakning 
(2004-06-17). 

Makrofauna mjukbotten* 
(Y19) 

Att påvisa långsiktiga 
förändringar i 
Gaviksfjärdens och 
Edsätterfjärdens 
bottenfaunasamhälle, 
syrgasstagnation och 
sediment.  

2009-2014 Mjukbottenfauna, 
trend- och 
områdesövervakning 
(2004-09-29) 

Kustfisk, 
beståndsövervakning* 
(Y20) 

Att uppskatta nivåer 
och normal variation 
hos kustfisk i 
representativa 
områden. 
Åldersanalyser. 

2009-2014 Provfiske i 
Östersjöns 
kustområden – 
Djupstratifierat 
provfiske med 
Nordiska 
kustöversiktsnät 
(2008-09-11) 
 

Inventering av lek- och 
uppväxtområden för fisk i 
grunda vikar/fjärdar (Y21)  

Kampanj: 
Beskrivning, 
kartläggning av 
viktiga områden för 
fisk. 

2009-2010 Provfiske i 
Östersjöns 
kustområden – 
Djupstratifierat 
provfiske med 
Nordiska 
kustöversiktsnät 
(2006-06-28) 

Kustfågelövervakning i 
Bottniska viken* (Y22)  

Övervaka 
beståndsutvecklingen 
hos häckande kust- 
och skärgårdsfågel. 

Ej 
fastställt Kustfågelinventering 

(2007-12-20) 

Havsörn (Y23) Beståndsövervakning 
och återinventering 
av länets kuststräcka  

2009-2014 Havsörn, bestånd 
(2004-05-29)  

Miljögifter i fisk* (Y24) Erhålla 
bakgrundsvärden av 
olika tungmetaller 
och organiska 
miljögifter i marint 
biologiskt material 

2009-2014 Metaller och 
organiska miljögifter 
i fisk (2008-04-08) 

Samordnad 
recipientkontroll (SRK) 
(Y25) 

Samordning av 
verksamhetsutövarnas 
kontrollprogram. 

  

Vegetationsklädda 
bottnar* (Y26) 

Att beskriva 
makrovegetationens 
samansättning, 
utbredning för 
underlag till 
statusbedömningar.  
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Tabell 47. Översikt av delprogram som inte ryms inom nuvarande budget. Delprogram som 
prioriteras vid en ökning av budget med 20 respektive 40% är markerade med kryss. Om inget 
kryss presenteras för ett delprogram kommer det troligen inte att prioriteras under kommande 
programperiod. Gemensamma delprogram eller föreslagna sådana är markerade med *. 
Delprogram Kort 

beskrivning   
Period U-typer Vid 

20% 
ökning 

Vid 
40% 
ökning 

Fria vattenmassan* Utöka 
programmet 
med fler 
vattenförekomst
er enligt strategi 
i 
Designprojektet 
för Bottenhavet 

   X 

Makrofauna 
mjukbotten* 

Utöka 
programmet 
med fler 
vattenförekomst
er enligt strategi 
i 
Designprojektet 
för Bottenhavet. 

   X 

 
 
Ekonomisk översikt  
 
Tabell 48. Avser ingående delprogram under programperioden som finansieras med RMÖ-
medel. Gråmarkerade summor beror på att delprogrammet ännu inte bestämt upplägg och 
kostnader. Förkortning VFF avser arbetet med vattenförvaltningen.  
Delprogram Finansiär 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Fria vattenmassan* (Y18) RMÖ  135 

000 
135 
000 

135 
000 

135 
000 

135 
000 

135 
000 

Makrofauna mjukbotten* 
(Y19) 

RMÖ 80 
600 

80 
600 

80 
600 

80 600 80 
600 

80 
600 

Kustfisk, 
beståndsövervakning* 
(Y20) 

RMÖ 153 
000 

125 
000 

135 
000 

153 
000 

135 
000 

125 
000 

Inventering av lek- och 
uppväxtområden för fisk i 
grunda vikar/fjärdar 
(Y21) 

RMÖ, 
Skydd av 
natur, 
VFF 

45 
400 

8000     

Kustfågelövervakning i 
Bottniska viken* (Y22) 

RMÖ, 
ÅGP, 
Skydd av 
natur 

 70 
000 

70 
000 

70 000 70 
000 

70 
000 

Havsörn (Y23) RMÖ 3000
0 

30 
000 

30 
000 

30 000 30 
000 

30 
000 

Miljögifter i fisk* (Y24) RMÖ       
Samordnad 
recipientkontroll (SRK) 
(Y25) 

Verksamh
etsutövar
na 

      

Vegetationsklädda 
bottnar* (Y26) 

RMÖ, 
NMÖ 
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7.1 Delprogram inom programområdet kust och hav 
 
Kapitlet behandlar och presenterar på ett mera utförligt sätt vad de ingående 
delprogrammen övervakar, vilka stationer, parametrar och var samordning sker m.m.  
 

7.1.1 Delprogram: Fria vattenmassan* (Y18) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram och syftar till att påvisa kemiska 
förändringar mellan åren som en effekt av främst övergödning. Programmet är 
stationerat i Gaviksfjärden, som utgör en av flera stationer inom det gemensamma 
delprogrammet som är samordnat med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i 
Norrbotten. Fria vattenmassan ger underlag för uppföljning på nationell och regional 
nivå för miljömålen Hav i balans och levande kust och skärgård, Ingen övergödning. 
För en mera genomgående information om programupplägg, metodik och parametrar 
finns det gemensamma delprogrammet som bilaga 8.  
 
 
Syfte 
Syftet är att påvisa och bedöma förändringar i utvalda kemiska parametrar med främsta 
fokus på övergödningseffekter vid representativa stationer, opåverkade av lokala källor. 
Med kunskap om detta kan miljötillståndet beskrivas och tillhandahålla representativa 
referensvärden för regionala och lokala studier. 
 
 
Bakgrund och strategi 
Programmet är stationerat i Gaviksfjärden, som utgör en av flera stationer inom det 
gemensamma delprogrammet som är samordnat med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen i Norrbotten.    
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Undersökningstyp: Hydrografi och närsalter, trendövervakning (2004-06-17). 
 
 
Objekturval  
Station GA1, Gaviksfjärden (N62° 51,82, O18° 15,83) provtas 10 gånger per år. 
 
 
Kvalitetssäkring  
Utföraren, Umeå universitet är ackrediterade och levererar kvalitetssäkrat data till 
datavärd. De har även ett upprättat kvalitetssystem.  
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Datahantering/Datalagring 
Parametrar som analyseras vid station GA1 presenteras i tabellen nedan. Alla data 
levereras till både till datavärd och Länsstyrelsen av utföraren.  
 
Tabell 49. Aktuella parametrar och enheter som analyseras inom delprogrammet. 

Parameter Enhet   
Temperatur  °C 

Ljus 
µmol s^-
1 m^-2 

Densitet kg m^-3 
Salinitet psu 
Syre ml/l 
pH - 
PO4-P  µM 
Tot-P  µM 
NO2-N  µM 
NO3-N  µM 
NH4-N  µM 
Tot-N  µM 
SiO4  µM 
Humus  µM 
DOC  µM 
Klorofyll (Chl-a)  mg m^-3 
Cyanobakterier  
Växtplankton  
Djurplankton  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Utvärdering av GA1 planeras under programperioden. Kontinuerliga utvärderingar ur 
ett nationellt perspektiv där resultaten från GA1 ingår sker årligen och publiceras i den 
årliga rapporten Havet.   
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 50. Tabellen redovisar aktiviteter och kostnader som är planerade inom delprogrammet. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Provtag
ning 

Provtag
ning 

Provta
gning 

Provtagni
ng 

Provta
gning 

Provt
agni
ng 

Fria 
vattenmassan* 

Kostnad 135 000 135 000 135 
000 

135 000 135 
000 

135 
000 

 
 
Samordning 
Idag sker nära samordning med det nationella programmet som har utökat 
provtagningen både inne i Gaviksfjärden men även utanför. Likaså sker samordning 
med vattenförvaltningens statusbedömningar, klassningar och verifieringsarbete. Tydlig 
samordningsvinst finns med den samordnade recipientkontrollen som kan använda 
delprogrammets resultat som referensvärden. 
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Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Det nationella programmet är idag en samarbetspartner. Vid utvidgning av 
övervakningen är potentiella samfinansiärer och samarbetspartners arbetet med 
vattenförvaltningen.   
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Ett behov finns att skapa fler referensområden, utan punktkällor, för att bättre kunna 
följa utvecklingen av länets kustvatten. Problemet är dock att provtagning inom 
programområdet tenderar att kosta mycket.  
 
 
Referenser 
Andersson, A., Hansen, W., Wänstrand, I., Huseby, S. & Wikner, J. 2008. Strategi för 
kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen i 
Gävleborg. Rapport 2008:10 
 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrland. Meddelande 
2005:01 
 
 

7.1.2 Delprogram: Makrofauna mjukbotten* (Y19) 
Makrofauna mjukbotten, som är ett gemensamt delprogram finns utförligt beskriven i 
bilaga 9. Programmet skall visa om långsiktiga förändringar sker i det 
mjukbottenlevande makrofaunasamhället, sediment samt syrehalten i bottenvatten. 
Programmet följer främst upp övergödningen, syrgasstagnation och biologisk mångfald 
och ger underlag för uppföljningen av miljömålen Hav i balans och levande kust och 
skärgård, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv.  
 
 
Syfte 
Syftet är att övervaka och påvisa om några förändringar sker i mjukbottenlevande 
makrofaunasamhället, syrehalten i bottenvatten samt i sedimenten.  
   
 
Bakgrund och strategi 
Programmets verksamhet sker i Gaviksfjärden samt Edsätterfjärden, som utgör två av 
flera stationer inom det gemensamma delprogrammet som är samordnat med 
Naturvårdsverket och länsstyrelserna efter Bottniska viken.   
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Undersökningtyp: Mjukbottenfauna, trend- och områdesövervakning (2004-09-29) 
 
 
Objekturval  
20 bottenhugg fördelade på 15 inne i Gaviksfjärden samt 5 i Edsätterfjärden.  
 
 
Kvalitetssäkring  
Utföraren, Umeå universitet är ackrediterade och levererar kvalitetssäkrat data till 
datavärd. De har även ett upprättat kvalitetssystem.   
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Datahantering/Datalagring 
Parametrar som analyseras och mäts på de 20 enskilda stationerna är bottenfauna (art, 
antal, biomassa), temperatur, salthalt, sediment och H2S 
 
 
Utvärdering och rapportering 
Utvärdering av delprogrammet planeras under programperioden. Kontinuerliga 
utvärderingar ur ett nationellt perspektiv där resultaten från delprogrammet ingår sker 
årligen och publiceras i den årliga rapporten Havet. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 51. Tidplan och kostnader som är planerade i delprogrammet under programperioden. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Provtag
ning 

Provtag
ning 

Provtag
ning 

Provta
gning 

Provtag
ning 

Provta
gning 

Makrofauna 
mjukbotten* 

Kostnad 80 600 80 600 80 600 80 600 80 600 80 
600 

 
 
Samordning 
Idag sker nära samordning med det nationella programmet som har provtagning i 
utsjöområdet. I vattenförvaltningens statusbedömningar, klassningar och 
verifieringsarbete är delprogrammet en viktig del. Tydlig samordningsvinst finns med 
den samordnade recipientkontrollen som kan använda delprogrammets resultat som 
referensvärden.  
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Det nationella programmet är idag en samarbetspartner. Vid utvidgning av 
övervakningen är potentiella samfinansiärer och samarbetspartners arbetet med 
vattenförvaltningen. Arbetet med skydd av natur samt uppföljningen av dessa kan till 
viss del vara samarbetspartners.    
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Ett behov finns att skapa fler referensområden, utan punktkällor, för att bättre kunna 
följa utvecklingen av länets kustvatten. Problemet är dock att provtagning inom 
programområdet tenderar att kosta mycket.  
 
 
Referenser 
Andersson, A., Hansen, W., Wänstrand, I., Huseby, S. & Wikner, J. 2008. Strategi för 
kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen i 
Gävleborg. Rapport 2008:10 
 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands. Meddelande 
2005:01 
 
Lindegarth, M. 2007. Analys av befintlig miljöövervakning – utvärdering av biologisk 
mångfald. Makrofauna mjukbotten, trend- och områdesövervakning. Institutionen för 
marin ekologi. Göteborgs universitet.   
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7.1.3 Delprogram: Kustfisk, beståndsövervakning* (Y20) 
För att ge svar på vad normala nivåer och variationer av beståndsutveckling, tillväxt och 
reproduktion hos kustfisk i områden opåverkade av lokala punktkällor skapades detta 
gemensamma delprogram (bilaga 10). Programmet samordnas mellan 
kustlänsstyrelserna i Bottniska viken och Uppsala län. Genom övervakningen, 
indikatorer och samordningen följs miljömålen för Hav i balans och levande kust och 
skärgård, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Ett rikt växt- och djurliv upp.  
 
 
Syfte 
Syftet är att övervaka och uppskatta normala variationer hos kustfisk med avseende på 
beståndsutveckling, tillväxt och reproduktion i områden opåverkade av punktkällor. På 
så sätt kan miljötillståndet beskrivas och representativa referensvärden erhållas.   
 
 
Bakgrund och strategi 
Provfisket är i dagsläget enbart beläget i Gaviksfjärden. Delprogrammet är samordnat 
med Naturvårdsverket och länsstyrelserna efter Bottniska viken något som gör att 
upphandlingar och analyser kan samordnas. Strategin i länsprogrammet är att efter 
utvärdering avgöra om pågående strategi är optimal eller om förändringar i upplägg och 
genomförande skall ske.     
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Undersökningstyp: Provfiske i Östersjöns kustområden – Djupstratifierat provfiske med 
Nordiska kustöversiktsnät (2008-09-11). 
 
 
Objekturval  
Provfisket utförs en gång per år i Gaviksfjärden (N 62 51,82, O 18 15,83). Utvärdering 
av pågående provfiske kommer att genomföras under 2009 av utföraren vilket kan 
medföra att objekturvalet kan förändras under programperioden.   
 
 
Kvalitetssäkring  
Kvalitetssäkringsarbetet sker i enlighet med undersökningstypen. Kvalitetssäkrat data 
registreras hos datavärd. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
De variabler som ingår i provfisket är: 
Biologisk mångfald: antal fiskarter per nät/station/djup. 
Abundans: antal individer av respektive art per nät, vikt av respektive art per nät. 
Bestånds struktur: längduppgift, ålder och kön för alla individer per nät.  
Abborre (speciellt studerad art): längd, somatisk vikt (utan mag- tarmkanal samt utan 
könsorgan men inklusive lever), kön, ålder. 
 
Data registreras hos Fiskeriverket som är datavärd samt att utföraren även lämnar en 
kopia till Länsstyrelsen.   
 
 
Utvärdering och rapportering 
Datavärden gör ett enklare resultatblad som finns att ladda hem på deras hemsida. Årlig 
artikel i och med årsredovisningen i Havet görs även. En fördjupad utvärdering är 
beställd av delprogrammet. 
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Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 52. Planerade aktiviteter och kostnader i delprogrammet. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet 1 Provfisk
e, 
utvärder
ing 

Provfisk
e, 
utvärder
ing 

Provfisk
e 

Provfi
ske 

Provfisk
e 

Provfi
ske 

Kostnad  125 000 125 000 125 000 125 
000 

125 000 125 
000 

Aktivitet 2 Åldersa
nalys 

     

Kustfisk, 
beståndsöver
vakning* 

Kostnad  28 000  10 000 28 000 10 000  
 
 
Samordning 
Delprogrammet innebär en samordning av kustlänsstyrelserna i Bottniska viken, 
Länsstyrelsen i Uppsala län samt Naturvårdsverket. I och med provfisket inom 
delprogrammet sker även en integrering med det nationella miljögiftsprogrammet.    
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Förutom övriga delaktiga länsstyrelser och Naturvårdsverk finns potential till att arbetet 
med vattenförvaltningen kan bli delaktiga.  
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Ett utökat antal stationer/områden borde följas i länet för att få en bättre bild av 
kustfiskens situation och status. Idag råder bristande kunskaper om var lämpliga 
områden för beståndsövervakning finns. Därav kommer en kartläggning av kustens 
potentiella områden inom delprogrammet Inventering av lek- och uppväxtområden för 
fisk i grunda vikar/fjärdar att göras. Studier från andra delar av Östersjön visar på 
problem med reproduktionsstörande ämnen hos speciellt abborre kan finnas. Med en 
utökning av stationsnätet borde även denna aspekt undersökas. 
 
  
Referenser 
Andersson, A., Hansen, W., Wänstrand, I., Huseby, S. & Wikner, J. 2008. Strategi för 
kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen i 
Gävleborg. Rapport 2008:10 
 
Övervakning av kustfisk i Östersjön, Gaviksfjärden 2004-2006. 2007. Fiskeriverket. 
Resultatblad. 
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7.1.4 Delprogram: Inventering av lek- och uppväxtområden för fisk i grunda 
vikar/fjärdar (Y21) 
 
Syfte 
Syftet med delprogrammet är att lokalisera och inventera viktiga lek- och 
uppväxtområden för kustfisk. Med denna kunskap kan representativa områden lämpliga 
för beståndsövervakning utses.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Det råder bristande kunskap om var viktiga områden för lek och uppväxt finns hos 
länets kustfisk. Strategin i delprogrammet är att med hjälp av GIS lokalisera potentiella 
områden som skulle kunna vara viktiga ur dessa aspekter. Steg två är att provfiska ett 
antal av dessa för att hitta representativa områden för kommande 
beståndsövervakningar. Då kunskapen om dessa områden efterfrågas av verksamheter 
som skydd av natur och vid vattenförvaltningens verifieringsarbete är strategin att vi 
samordnar insatserna. Strategin är även att provfiskena skall användas för ytterligare 
miljögiftsanalyser inom delprogrammet Miljögifter i fisk. Primärt kommer miljömålen 
för Hav i balans och levande kust och skärgård, Giftfri miljö, Ingen övergödning och 
Ett rikt växt- och djurliv att följas upp. 
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Utsökning av potentiella områden med GIS (geografiskt informationssystem). 
Provfisken i ett antal av dessa grunda vikar. Idag finns ingen undersökningstyp för 
övervakning av fiskyngel i grunda vikar. Dock har Fiskeriverket utvecklat en 
sprängmetodik som kan användas för detta ändamål. Där används små sprängladdningar 
som detoneras under ytan och fiskar av 10m2. Då vegetation är en viktig faktor i 
rekryteringsframgång och yngelöverlevnad så bör studier av detta även ingå.    
 
 
Objekturval  
Urvalet är länets grunda vikar och fjärdar som kan vara viktiga för rekrytering och 
uppväxt.  
 
 
Kvalitetssäkring  
Utföraren skall vid provfiskena följa undersökningstyperna för sjöar eller hav, 
alternativt en kombination. Används sprängmetodiken kommer detta att följa 
Fiskeriverkets metodik. Kvalitetssäkringsrapport är upprättad. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
Variabler som kommer att analyseras är: 
Biologisk mångfald: antal fiskarter per nät alternativ antal arter per sprängning. 
Abundans: antal individer av respektive art per nät, vikt av respektive art per nät. 
Bestånds struktur: längduppgift, ålder och kön för alla individer per nät. 
Yngeltäthet (fångst/ansträngning): artsammansättning och täthet av årsyngel som ett 
mått på reproduktion. 
 
Data kommer att registreras hos datavärden, Fiskeriverket.  
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Utvärdering och rapportering 
Delprogrammet upprättas för att lokalisera var viktiga områden för rekrytering av 
kustfisk så att lämpliga objekt för beståndsövervakning utses. Denna utvärdering 
kommer att publiceras i rapportform och vara tillgänglig på hemsidan.   
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 53. Tabellen redovisar aktiviteter och kostnader som är planerade inom delprogrammet. 
Oklar finansiering för perioden. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet GIS, 
provfisk
e 

provfiske provfiske    Inv. av lek och 
uppväxtområd
en för fisk i 
grunda 
vikar/fjärdar 

Kostnad 45 400 8000     

 
 
Samordning 
Ett stort behov finns från arbetet med skydd av natur att lokalisera dessa viktiga 
områden efter kusten. Verifieringsarbetet inom vattenförvaltningen kommer att under 
2009-2010 utföra en mängd fisken för miljögiftsundersökningar. Detta medför att ett 
större samordningsmoment är möjligt.  
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Skydd av natur och arbetet med vattenförvaltningen är båda samfinansiärer och 
samarbetspartners. Dock är det oklart idag hur mycket dessa aktörer kommer att kunna 
finansiera i delprogrammet.   
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Då uppskattningar av fiskars reproduktion och yngeltätheter stundtals är svårt föreslås 
användandet av en ny metod, efter samråd med Naturvårdsverket. Reproduktion av 
fiskyngel, inkluderande artsammansättning och täthet av årsyngel (fångst/ansträngning) 
inventeras med metod utvecklad av Fiskeriverket. Metoden innebär att inventeringen 
görs med hjälp av en sprängteknik där ca 10 m2 påverkas per detonationstillfälle. På så 
sätt erhålls information om täthet av yngel per ytenhet. En brist i delprogrammet är att 
det inte säkerställts finansiering mer än första året.  
 
 
Referenser 
Almsjö, L. & Hansson, S. 2001. Minskade bestånd och rekryteringsstörningar hos 
kustbestånd av abborre (Perca fluviatilis) och gädda (Esox lucius). Institutionen för 
Systemekologi, Stockholms universitet.  
 
Andersson, A., Hansen, W., Wänstrand, I., Huseby, S. & Wikner, J. 2008. Strategi för 
kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen i 
Gävleborg. Rapport 2008:10 
 
Karlberg, A. & Söderberg, H. 2008. Inventering av glosjöar i Västernorrlands län 2006. 
Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapport 2008:19. 
 
Miljötrender från SLU. 2001. Tema: Organiska miljögifter. Nr 2/2001 
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7.1.5 Delprogram: Kustfågelövervakning i Bottniska viken* (Y22) 
Motiven för övervakning av kustfåglar berör såväl förändringar av miljön i 
häckningsområden som i rast- och övervintringsområden. Orsaker till rubbningar av 
fågelfaunan kan bero på förändringar i näringstillgång, siktdjup, miljögifter, fysisk 
störning, mellanartsinteraktioner såsom boplatskonkurrens och predation. 
Kustlänsstyrelserna i Bottniska viken har för att svara på dessa frågor upprättat ett 
gemensamt delprogram (bilaga 11) som beskriver kommande aktiviteter närmare. 
Samarbete och samordning kommer att ske med verksamheterna inom Uppföljning av 
skyddade områden samt ÅGP. Genom att studera kustfågelfaunan bidrar detta till 
uppföljningen av Hav i balans och levande kust och skärgård, Giftfri miljö, Ingen 
övergödning och Ett rikt växt- och djurliv.    
 
 
Syfte 
Syften med delprogrammet är att övervaka beståndsutveckling av häckande kust- och 
skärgårdsfågel i Bottniska viken. Men även att beskriva fågelfaunans beståndsstorlek, 
förekomst och täthet.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Västernorrlands län har vid tre tidigare tillfällen inventerats på kustfåglar. Strategin med 
delprogrammet är att utarbeta ett långsiktigt gemensamt tillvägagångssätt för att ge 
möjligheten till kvantifiering av resultaten med avseende på häckande 
fågelpopulationer. Valet av strategin avgör hur resultatet ska användas för att beskriva 
fågelbestånden. Utgångspunkt kan vara att så noggrant som möjligt beskriva 
populationsstorleken inom ett område vid ett visst tillfälle eller spegla trender och 
förändringar i fåglarnas antal. Vanligtvis finns behov av både absoluta 
populationsuppskattningar och trendanalyser.  
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Undersökningarna bygger på räkning av vuxna fåglar som med sitt beteende indikera 
häckning på platsen i fråga. För endast två arter, gråhäger och storskarv rekommenderas 
boräkning. 
 
Undersökningstyp: Kustfågelinventering version 2007-12-20 är arbetsmaterial men en 
vidareutveckling sker under 2009.  
 
 
Objekturval  
Objekturvalet är hela Västernorrlands kustområde, som är ett delområde inom det 
gemensamma delprogrammet.  
 
 
Kvalitetssäkring  
En gemensam strategi för kvalitetssäkring kommer att tas fram i samband med att 
delprogrammet startar. Undersökningstypen kommer att användas. 
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Datahantering/Datalagring 
Variablerna skall beskriva fågelfaunans beståndsstorlek, förekomst och täthet.  
De variabler som mäts för varje art är:  
Antal observerade hanar eller individer. Beståndets storlek uttrycks i antal par. Varje 
hane antas motsvara ett par. Hos fågelarter där könen är lika erhålls antalet par genom 
att man dividerar antalet observerade fåglar med två. 
 
Idag finns ingen utpekad datavärd och informationen har och kommer att sparas i Excel-
format hos Länsstyrelsen samt att rapportering till ArtDatabankens artportal sker. 
Delprogrammet har som uppgift att ta fram tänkbara kandidater för datavärdskapet.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Delprogrammet kommer att utarbeta strategier för vad de gemensamma utvärderingar 
ska omfatta och vilka tidsaspekter som är lämpliga. Dessutom ska det framgå vilka 
applikationer och metoder (GIS, statistiska metoder etc.) som behövs för att tolka 
resultatet. Rapporter kommer att publiceras på hemsidan. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 54. Tabellen redovisar tidplan och kostnader inom delprogrammet. Gråmarkerade 
kostnader och aktiviteter är preliminära då delprogrammet i dagsläget inte riktigt är klart. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Utveckli
ng, 
planerin
g 

Inventer
ing 

Inventer
ing 

Invent
ering 

Inventer
ing 

Invent
ering, 
utvärd
ering 

Kustfågelöv
ervakning i 
Bottniska 
viken* 

Kostnad  70 000 70 000 70 000 70 000 70 
000 

 
 
Samordning 
Samordning kommer att ske med uppföljning av skyddad natur och ÅGP.  
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Då övervakningen kommer att innefatta skyddade områden samt arter som har 
åtgärdsprogram medför det att aktuella samordningspartners även med största 
sannolikhet blir samfinansiärer och samarbetspartners.  
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Kommer att utredas i och med att delprogrammet startar. 
 
 
Referenser 
Pettersson, J. 1999. Kustfågelinventering 1999. Länsstyrelsen Västernorrland. Rapport 
1999:6 
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7.1.6 Delprogram: Havsörn (Y23) 
Havsörnen är en av toppredatorerna i det marina ekosystemet och befinner sig högst upp 
i näringsväven. Detta medför att den blir starkt exponerad för bioackumulerande och 
biomagnifierande kemiska föroreningar som släppts ut i havsmiljön. Att övervaka 
havsörnpopulationens utveckling i länet ger underlag för uppföljning av miljömålen 
Hav i balans och levande kust och skärgård, Giftfri miljö och Ett rikt växt- och djurliv.    
 
 
Syfte 
Syftet är att följa havsörnspopulation i länet för att utröna om några förändringar sker. 
Då häckande havsörnar i huvudsak är stationära under året ger studier av antal utkläckta 
ungar samt analyser av döda ägg en uppfattning om den regionala miljöbelastningen. 
Med kunskap om länets havsörnsbestånd ger detta även ökade möjligheter att skydda 
boplatser mot hot som är kopplade till mänskliga aktiviteter.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Havsörnspopulationen längs Östersjökusten minskade drastiskt under 1960-talet och 
fortplantningsförmågan var nedsatt till en fjärdedel av det normala på grund av stark 
exponering av miljögifter. En sakta återhämtning av beståndet börjad ske under 1980-
talet i och med att miljögifterna DDT och PCB i olika steg hade förbjudits från början 
av 1970-talet. I dag återfinns häckande havsörnar i stort sett längs hela Östersjökusten.  
 
Det nationella miljöövervakningsprogrammet för havsörn har funnit att inom perioden 
1993-2006 har bon som kontrollerats i Södra Bottenhavet haft en signifikant högre 
andel döda ägg per aktivt bo jämfört med övriga Bottniska viken och Egentliga 
Östersjön. Anledningen till detta mönster är i dagsläget okänt. Trots att havsörnen blivit 
allt vanligare i länet finns stora kunskapsluckor om antalet häckningar i länet. Strategin 
för övervakningen är att i samarbete med det nationella programmet öka kunskaperna 
kring antalet häckande par i länet och med hjälp av bokontroller utröna 
häckningsframgång. I och med att länets topografi medför att traditionella 
inventeringsmetoder är svåra att genomföra på ett effektivt sätt utförde den regionala 
miljöövervakningen under 2007 och 2008 flyginventeringar med helikopter längs länets 
kustområde. Det finns nu kunskap om totalt 5 aktiva bon där häckningar förekommer 
för länet. Inom delprogrammet kan det bli aktuellt med kompletteringar av 
flyginventeringar av vissa utvalda områden under programperioden.    
  
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Årliga bokontroller där övervakning av reproduktion samt ringmärkning utförs. 
Kompletterande inventeringar med helikopter i potentiella områden för bon kan bli 
aktuellt under programperioden. Om obefruktade ägg påträffas kommer dessa att 
skickas för miljögiftskontroll.   
 
Undersökningstyp: Havsörn, bestånd (2004-05-26) 
 
 
Objekturval  
Objekten är de nu kända bon i länet samt om det tillkommer några under 
programperioden. I länet finns det kunskap om 5 häckande par i dagsläget. 
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Kvalitetssäkring  
Delprogrammet kommer att ingå som del i det nationella övervakningsprogrammet för 
havsörn och följer deras kvalitetssäkringsplan, förutom att vår egen gäller.  
 
 
Datahantering/Datalagring 
Aktuella variabler är:  
Bebott bo, Lyckad häckning, Antal ägg, Antal döda ägg, Antal ungar. 
Dessutom ringmärks havsörnsungarna med tillhörande metodik. 
 
Insamlat data levereras till det nationella programmet. Bokontroller utförs av personal 
som redan ingår i det nationella programmet samt har lång erfarenhet av denna typ av 
arbete. Då det finns en säkerhetsrisk vid lagring och hantering av bouppgifter m.m. så 
sker kontinuerlig dialog med ansvariga för det nationella havsörnsprogrammet i dessa 
frågor.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Utvärdering sker nationellt och presenteras i Havet samt att sammanställning med 
regional fokus även kommer att göras av Länsstyrelsen. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 55. Planerade aktiviteter och kostnader för det delprogrammet.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Uppfölj
ning av 
bon  

Uppfölj
ning av 
bon 

Uppfölj
ning av 
bon 

Uppföl
jning 
av bon 

Uppfölj
ning av 
bon 

Uppfö
ljning 
av bon

Havsörn 

Kostnad 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 
000 

 
 
Samordning 
Med kunskap om länets havsörnsbestånd ger detta även ökade möjligheter att skydda 
boplatser mot hot som är kopplade till mänskliga aktiviteter. Därför är samordningen 
med skydd av natur, infrastruktur planering, plan och bo frågor ett viktigt moment. 
Samordning med det nationella programmet ökar utvärderingsunderlaget och 
effektivisering. Ett åtgärdsprogram för havsörn är nu framarbetat och detta ökadar 
samordningsvinsterna med ÅGP. Flyginventeringarna 2007 och 2008 utfördes med 
hjälp av de två lokala ornitologiska föreningarna som besitter stor kunskap om länets 
havsörnar.    
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Aktuella samarbetspartners och samfinansiärer är idag det nationella programmet samt 
att ÅGP också kan bli det ifall ett åtgärdsprogram blir upprättat. Samordning med länets 
ornitologer är även ett viktigt moment i arbetet. Med deras hjälp ökar kunskapen om 
vilka områden som är intressanta. 
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Utvecklingsbehov och brister 
Flyginventeringarna har visat att metoden är mycket effektiv och ett behov att följa upp 
inventeringen kommer att finnas i slutet av programperioden. Bristen är att det idag inte 
finns medel för detta.  
 
 
Referenser 
Nilsson, P. 2009. Havsörnen i Västernorrland. Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapport 
2009:1.  
 
Hellander, B. 2007. Havsörn – i miljöövervakningens tjänst. Naturvårdsverket. 
Årsrapport Havet 2007. 
 
Hellander, B. 2008. Havsörn – detektivarbete pågår. Naturvårdsverket. Årsrapport 
Havet 2008. 
 
Hellander, B. 2009. Åtgärdsprogram för havsörn 2009-2013. Naturvårdsverket. Rapport 
5938. 
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7.1.7 Delprogram: Miljögifter i fisk* (Y24) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram, bilaga 12, där samtliga kustlän är 
involverade.  
 
Syfte 
Att uppskatta nivåer och normal variation av olika tungmetaller och organiska 
miljögifter, opåverkade av lokala källor, i marint biologiskt material. Med kunskap om 
dessa variationer i utsjö- och kustlokaler kan miljögiftsbelastningen uppskattas och 
representativa referensvärden för regionala och lokala miljögiftsstudier erhållas.  
 
Bakgrund och strategi 
Inom ramen för den nationella miljöövervakningen utförs årliga 
miljögiftsundersökningar på 20 kustnära lokaler längs den svenska kusten. Stationerna 
är lokaliserade så att de inte påverkas av lokala punktkällor, detta för att erhålla 
bakgrundsvärden för aktuella miljögifter och se ifall förändringar sker. För länets del 
samordnas denna verksamhet med beståndsövervakningen som årligen utförs i 
Gaviksfjärden.  
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Undersökningar av metaller och organiska miljögifter i biologiskt material.  
 
Undersökningstyp: Metaller och organiska miljögifter i fisk (2008-04-08). 
 
Objekturval  
20 lokaler efter den svenska kusten analyseras på miljögifter. Det provfiske som utförs i 
Gaviksfjärden inom delprogrammet för Kustfisk, beståndsövervakning är den fisk som 
analyseras i Västernorrlands län.  
 
Kvalitetssäkring  
Provfisket kvalitetssäkras inom delprogrammet för Kustfisk, beståndsövervakning. 
Analyserna utförs på ackrediterade laboratorium som den nationella 
miljöövervakningen ansvarar över.    
 
 
Datahantering/Datalagring 
Variabler som undersöks är: 
Kvicksilver, bly, kadmium, koppar, zink, nickel, krom, PCB (7 kongener), DDT (+DDD 
och DDE), HCH (α, β, γ), HCB, PBDE (5 el fler olika), PCDD/F = dioxiner, 
dibensofuraner och dioxinlika PCBer, PFC=perfluorerade föreningar. 
 
Data registreras hos datavärd, IVL Svenska Miljöinstitutet, och utvärderas med ca 6 års 
intervall. Data finns tillgängligt på datavärdens hemsida. 
 
  
Utvärdering och rapportering 
Delprogrammet utvärderas med ca 6 års intervall. Årliga sammanställningar av 
analyserade fiskar presenteras i årsskriften Havet samt i Naturhistoriska riksmuseets 
årliga sakrapport Comments conserning the National Swedish Contaminat Monitoring 
Programme in Marine Biota. 
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Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 56. Planerad tidplan med kostnader och aktiviteter under programperioden. Finansiering 
sker av NV. 
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Analys Analys Analys Analys Analys Anal
ys 

Miljögifter i 
fisk* 

Kostnad       
 
Samordning 
Den regionala miljöövervakningen i Västernorrland har bistått och finansierat 
delprogrammet med fisk från Gaviksfjärden för miljögiftsanalyser. Analyserna bekostas 
av det nationella programmet. Samordning med länsprogrammets delprogram 
Inventering av lek- och uppväxtområden för fisk i grunda vikar/fjärdar (samt de 
samordningspartners som beskrivs där) kommer att ske under 2009 om provfiske 
genomförs.  
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Det sker en samfinansiering av delprogrammet mellan den regionala och nationella 
miljöövervakningen. Inom delprogrammet Inventering av lek- och uppväxtområden för 
fisk i grunda vikar/fjärdar kommer skydd av natur och verifieringsarbetet inom 
vattenförvaltningen förhoppningsvis vara samfinansiärer till viss utsträckning.   
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Utveckling av bedömningsgrunder efterfrågas. Från andra håll av Östersjön har 
reproduktionsstörningar hos abborre noterats och ett behov av en översyn av hela 
kuststräckan behövs. Delprogrammet har idag ingen utökad finansiering då det saknas 
säkerställd budget för delprogram Inventering av lek- och uppväxtområden för fisk i 
grunda vikar/fjärdar som kommer att leverera fisk för detta delprogram.  
 
 
Referenser 
Andersson, A., Hansen, W., Wänstrand, I., Huseby, S. & Wikner, J. 2008. Strategi för 
kontrollerande övervakning av kustvatten i Bottenhavets vattendistrikt. Länsstyrelsen i 
Gävleborg. Rapport 2008:10 
 
Bignert, A., Danielsson S., Strandmark A., Nyberg E., Asplund L., Eriksson, U., Berger, 
U., Wilander,  A. & Haglund, P. 2008. Comments Concerning the National Swedish 
Contaminant Monitoring Programme in Marine Biota. Report to the Swedish 
Environmental Protection Agency, 142 pp.  
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7.1.8 Delprogram: Samordnad recipientkontroll (SRK) (Y25) 
 
Syfte 
Syftet med undersökningar inom delprogrammet är att verksamhetsutövaren skall följa 
och beskriva utvecklingen av det kemiska och biologiska tillståndet inom de 
vattenområden som verksamheten skulle kunna påverka.   
 
 
Bakgrund och strategi 
I Västernorrlands län finns tre bildade Samordnade recipientkontroller (SRK), 
Ljungans-, Sundsvallsbuktens- och  Nedre Ångermanälvens-SRK. Strax norr om länet 
finns även Nordmalingsfjärdens-SRK (bildad år 2006). Indalsälvens samordning av 
recipientkontrollen (som berör delar av Västernorrlands län) bedrivs inom Indalsälvens 
Vattenvårdsförbund och har de flesta aktörer stationerade i Jämtland och handläggs av 
länsstyrelsen i Jämtlands län. Det har under senare år pågått en process för att bilda en 
SRK för hela Bottenhavets Norra del. Ett förslag är att kalla den för SRK-Höga Kusten 
och den skulle inkludera området mellan Omnefjärden/Ullånger och 
Nordmalingsfjärden/Nordmaling och d.v.s. delar av Kramfors, Örnsköldsvik och 
Nordmalings kommun.  
  
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Fysikaliska/Kemisk-vattenprovtagning och bottenfauna tas årligen i dessa områden och 
ibland körs utökade provtagningar som t.ex. miljögifter och fiskhälsa och fiskbestånd. I 
tabell 57 presenteras en sammanställning av parametrar och områden. 
 
Undersökningstyp: Aktuella undersökningstyper förordas om sådana finns.  
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Tabell 57. Sammanställning av provtagningsparametrar för de aktuella områdena.  

Fysikalisk/kemisk provtagning Biologisk provtagning Övrigt Område 
Parametrar Antal 

lokaler 
Frekvens Bottenfauna Antal 

lokaler 
Frekvens  

Husum N-tot, P-tot, 
TOC, temp, 
syrgas, salthalt, 
siktdjup, klorofyll 

6 2 ggr/år Ja 22 Ca var 
5:e år 

Fiskundersökningar 

Örnsköldsviksf
järden 

N-tot, NO2-NO3- 
N, NH4-N, P-tot, 
PO4-P, CODCr, 
TOC, temp, 
kond, syrgas, 
turbiditet, 
salinitet, klorofyll 

7 3 ggr/år i 
alla 
lokaler 
och 6 
ggr/år i 
en. 

Ja 12 1 ggr/år Under revidering 

Nätrafjärden N-tot, P-tot, PO4-
P, CODMn, TOC, 
temp, syrgas, 
turbiditet, klorofyll 

3 1 ggr/år Nej    

Omnefjärden P-tot, PO4-P, Ntot, 
syrgas, TOC, 
salinitet, siktdjup 

5 3 ggr/år Ja 3 1 ggr/år  

Nedre 
Ångermanälve
ns SRK 

N-tot, NO2-NO3- 
N, NH4-N, P-tot, 
PO4-P, CODCr, 
TOC, temp, 
kond, syrgas, 
turbiditet, 
salinitet, klorofyll 

18 7 
stationer 
6 ggr/år 
och 11 
stationer 
1 ggr/år 

Ja 68 Var 5:e år 
och fyra 
stationer 
årligen 

Även sediment-
undersökningar 

Ljungans SRK N-tot, NO2-NO3- 
N, NH4-N, P-tot, 
PO4-P, CODCr, 
TOC, pH, Alk, 
färg, temp, 
kond, syrgas, 
turbiditet 

4 2 till 7 
ggr/år 

Ja 4 1 ggr/år  

Sundsvallsbukt
ens SRK 

N-tot, NO2-NO3- 
N, NH4-N, P-tot, 
PO4-P, CODCr, 
TOC, temp, 
kond, syrgas, 
turbiditet, 
salinitet, klorofyll, 
fenoltal 

7 3 ggr/år Ja 107 Var 5:e år 
och 15 
stationer 
årliga 

Sediment- 
undersökningar 
m.m. 

Recientprovtag
ning inom 
egenkontrollen 

Förekommer   Förekommer    

 
 
Objekturval  
Se tabell 57. 
 
 
Kvalitetssäkring  
Stundtals osäker kvalitetssäkring samt att undersökningstypen ibland frångås. 
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Datahantering/Datalagring 
Oklar datahantering.  
 
  
Utvärdering och rapportering 
Resultaten publiceras i en årlig rapport för respektive SRK. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
- 
 
Samordning 
Viss samordning sker idag mellan verksamhetsutövarna, se bakgrund och strategi. 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
- 
 
Utvecklingsbehov och brister 
En förbättrad kontroll och rådgivning är önskvärd. På så sätt skulle data från SRK och 
egenkontrollen bli mera användbart i andra sammanhang. Brister i uppföljning av 
verksamhetsutövarna finns också.  
 
Referenser 
- 
 
 

7.1.9 Delprogram: Vegetationsklädda bottnar* (Y26) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram mellan den nationella och regionala 
miljöövervakningen inom kust och hav.  
 
 
Syfte 
Syftet är att åstadkomma en geografisk förtätning av den kontrollerande övervakningen 
i kustområdena och bidra till en förbättrad statusbedömning enligt 
Vattenförvaltningsförordningen (VFF).  
I grova drag skall mätkampanjen 2009: 

• Ge ett förbättrat dataunderlag för bedömning av miljöstatus i kustvatten enligt 
VFF 

• Bidra till vidareutvecklingen av bedömningsgrunder för makroalger och 
gömfröiga växter, 

• Bidra till ökad kunskap om biodiversitet och förekomst av främmande arter av 
makroalger och gömfröiga växter i svenska kustområden. 

 
 
Bakgrund och strategi 
Inventeringsområdena är markerade på kartorna nedan (karta 1, 2). Observera att 
områdenas avgränsning är ungefärlig och kan komma att korrigeras efter diskussion 
mellan utföraren och länsstyrelsen. Fördelningen av transekterna kommer vara 12 st i 
Sundsvallsbukten samt 3 st i Ångermanälvens mynningsområde, dvs. totalt 15 st 
dyktransekter. 
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Sundsvallsbukten: 
Sundsvallsbukten ligger i Norra Bottenhavets inre kustvatten, typ 18. Sundsvallsbukten 
ligger till största delen i Sundsvalls kommun, men de norra delarna ligger i Timrå 
kommun. Runt Sundsvallsbukten ligger ett flertal industrier, så som pappersbruk, 
massafabrik, aluminiumverk, kemiskindustri och reningsverk. I området mynnar två 
stora älvar, i norr Indalsälven och i söder Ljungan. Exponeringsgraden i de yttre delarna 
är moderat exponerade medan de inre i huvudsak är mycket skyddade. Bottensubstratet 
inom området utgörs av hårdbotten, lera, sand grus och sten. I de inre delarna dominerar 
lera. I Sundsvallsbukten finns ett antal tidigare inventeringar av makrovegetation.  
 

 
Karta 1. Sundsvallsbukten och markerat område utgör aktuellt inventeringsområde. 
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Ångermanälvens mynningsområde (referensområde): 
Ångermanälven mynnar i havet precis norr om Härnösand. Exponeringsgraden 
inom inventeringsområdet är främst mycket skyddad till skyddad exponering. Det 
finns inga tidigare dyktransekter i området. 
 

 
Karta 2. Referensområdet med  markerat inventeringsområde.  
 
 
Undersökningar och undersökningstyper 
Ge svar på syftets frågeställningar samt att följa undersökningstypen. 
 
Undersökningstyp: Vegetationsklädda bottnar, ostkust (2004-04-27) 
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Objekturval  
Sundsvallsbukten samt Ångermanälvens mynning. 
 
 
Kvalitetssäkring  
Gustav Johansson, Hydrophyta Ekologkonsult, kommer på Naturvårdsverkets 
uppdrag att utarbeta en manual för hantering av svenska makrofyter med vägledning för 
taxonomisk rapporteringsnivå av särskilt svårbedömda arter. Manualen ska användas i 
samband med mätkampanjen för att få en enhetlig rapportering. Gustav Johansson 
kommer också att stå till förfogande som taxonomisk stödresurs under kampanjen. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
Fältrelaterade data ska matas i Accessdatabasen MarTrans, detta görs av den 
person som genomfört fältarbetet (konsult). Datafilen med det kvalitetsgranskade datat 
översänds därefter till Länsstyrelsen, som sedan skickar den vidare till den nationella 
datavärden SMHI.  
 
 
Utvärdering och rapportering 
Slutredovisningen sker i rapportform och ska vara Länsstyrelsen 
tillhanda senast 091215, i så väl skriftlig som elektronisk form. Samtliga rådata 
skall levereras i tabellformat, lämpliga för vidare bearbetning i GIS. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
Tidplanen för kampanjen är år 2009 och finansiering har skett från Naturvårdsverket. 
 
 
Samordning 
Samordning sker mellan den nationella miljöövervakningen samt mellan 
kustlänsstyrelserna i Bottniska viken (BD, AC, Y, X och C).  
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Den nationella miljöövervakningen finansierar kampanjen medan länsstyrelserna 
planerar, ansöker och utför den. 
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Det behov som finns inom VFF och bedömningsgrunder relaterade till biologi kommer 
förhoppningsvis att minska i och med denna kampanj. Inom ramen för detta delprogram 
kommer även  en ökad kunskap om biodiversitet och förekomst av främmande arter av 
makroalger och gömfröiga växter i svenska kustområden att erhållas, något som är en 
bristvara idag.  
 
Referenser 
- 
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8. Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning  
 
Meningen med programområdet är långsiktig övervakning av miljöfaktorer som kan 
påverka människors hälsa. Tiotusentals organiska ämnen och metaller har under det 
senaste århundradet tagits i bruk av människan. Det är viktigt att kartlägga om dessa kan 
innebära risk för människor.  
 
 
Prioriteringar inom programområdet 
Inom programområdet återfinns ett delprogram, Livsmiljöbokslut Västernorrland. 
Utöver detta delprogram så genomförs en mängd aktiviteter och analyser av parametrar 
och faktorer i den omgivande miljön inom andra programområden så som 
Miljögiftssamordning, Luft, Sötvatten, Kust och hav. Studier görs även av andra 
myndigheter, så som Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten och 
Socialstyrelsen. Förorenade områden som ur en hälsorelaterad synvinkel är negativt för 
människor saneras kontinuerligt inom Länsstyrelsens regi. 
 

8.1 Delprogram inom programområdet Hälsorelaterad 
miljöövervakning 
Nedan presenteras det delprogram som ingår i programområdet. Att observera är att 
inom flertalet andra programområden så ingår även frågeställningar som kan kopplas till 
detta programområde.  
 

8.1 Delprogram: Livsmiljöbokslut Västernorrland (Y27) 
 
Syfte 
I bokslutets centrum står västernorrlänningen. Beskrivningen av västernorrlänningen 
baseras på uppgifter om befolkningens struktur, hälsa, utbildningsnivå och 
sysselsättning. Livsmiljöbokslutet är en sammanställning av data från 
Miljöhälsoenkäten. Genom att beskriva de olika miljöerna som individen vistas i och 
verkar kan problem i länet synliggöras. 
8 
 
Bakgrund och strategi 
Sedan 2002 har ett Livsmiljöbokslut skrivs vartannat år för länet. Framtagandet av 2008 
års bokslut har gjorts i samarbete med Landstinget. Livsmiljön beskrivs i form av sex 
delar. Uppväxtmiljön är den miljö som barn och ungdomar möter. Den sociokulturella 
miljön handlar om relationer, delaktighet och inflytande. Boendemiljön avser bostad och 
bostadsområde. Natur- och kulturmiljön avser dels skog och oexploaterad 
mark, vatten och luft (samt miljö- och hälsopåverkan), dels de avtryck människan 
satt i landskapet genom tiderna, till exempel bebyggelse och odlingslandskap. 
Arbetsmiljön handlar om förvärvsarbete, men också om sysselsättning i vidare mening. 
Den infrastrukturella miljön berör förutsättningarna för transporter och kommunikation. 
Det finns även ett kapitel som sammanfattar och diskuteras faktorer i länets livsmiljö 
som bör upprätthållas och utvecklas. Tanken är att denna diskussion skall stimulera 
aktörer engagerade i regionalt och lokalt utvecklingsarbete i länet till att fundera kring 
vilka insatser som kan och bör göras för att ytterligare stärka länets livsmiljö.  
 
Miljömålen och miljöövervakningen har en given roll i framtagandet av frågeformulär 
och skrivandet av boksluten, speciellt vad gäller delen Natur- och kulturmiljön.  
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Undersökningar och undersökningstyper 
Delprogrammet grundar sig på miljöhälsoenkäten samt att den kompletterats vissa år 
med mera länsspecifika frågeställningar. 
 
 
Objekturval  
Västernorrland och dess invånare. 
 
 
Kvalitetssäkring  
- 
 
Datahantering/Datalagring 
Rådata i form av extra frågeställningar sparas på Länsstyrelsen samt Landstinget.  
  
 
Utvärdering och rapportering 
Bokslutet presenteras i rapportform vartannat år och går att ladda ner på hemsidan. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
Bokslut skrivs vartannat år och den regionala miljöövervakningen går in med 
persontimmar vid framtagandet av rapprten.  
 
Tabell 58. Planerad tidplan med kostnader och aktiviteter under programperioden.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Bokslut 
2008 

 Bokslut 
2010 

 Bokslut 
2012 

 Livsmiljöbokslut 
V.norrland (Y27) 

Kostnad - - - - -  
 
Samordning 
Samordning sker med Landstinget samt med de sektioner på Länsstyrelsen som har 
beröringspunkter. 
 
 
Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Landstinget. 
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
- 
 
Referenser 
 
Regionalt program för arbete med förorenade områden i Västernorrlands län 2009. 
Länsstyrelsen Västernorrland. 94 sidor. 
 
Livsmiljö och folkhälsa i Västernorrland. Bokslut för 2008. (2009). Länsstyrelsen 
Västernorrland och Landstinget Västernorrland. Rapport: 2009:11  
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9. Programområde Miljögiftssamordning  
 
En kontinuerlig övervakning av miljögifter ska göra det möjligt att finna nya ämnen 
som kan vara skadliga för naturmiljön och människors hälsa. Programområdets uppgift 
är dels att övervaka redan kända miljögifter men även ämnen som kan tänkas bli nya hot 
mot levande organismer. Miljögiftssamordningen spänner över flera andra 
programområden och ger underlag främst till miljömålet Giftfri miljö men även för 
Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans och samt levande kust och skärgård samt 
Ett rikt växt- och djurliv. Övervakningen kan även ge underlag till eventuella beslut om 
åtgärder för att minska eller förbjuda användningen av en viss kemikalie som påvisat 
skador på naturmiljön. 
 
 
Bakgrund och övervakningsstrategi  
Tiotusentals organiska ämnen och metaller har under det senaste århundradet tagits i 
bruk av människan. Konsekvenserna av detta ohämmade användande 
uppmärksammades först i större utsträckning under 1960-talet då många organismer 
visade på allvarliga skador. Ämnen som påvisar skador på miljön benämns ofta som 
miljögifter. De har alla egenskaper som gör att de är långlivade, är giftiga, tas lätt upp 
av levande växter och djur samt att de har en förmåga att spridas i miljön. Det här gäller 
både vissa organiska ämnen som PCB och vissa oorganiska ämnen, som metaller. 
Strategin för den regionala miljögiftsövervakningen i Västernorrland är att göra 
översiktliga inventeringar av utvalda ämnen, både i vattenfas och av biologiskt material, 
som idag är kända miljögifter men även sådana ämnen som kan tänkas bli. Även inom 
programområdena Kust och hav samt Sötvatten bedrivs undersökningar på miljögifter.      
 
 
Prioriteringar inom programområdet 
Prioriterade delprogram presenteras i nästa kapitel samt i tabell 47. 
 
 
Ingående delprogram 
I dagsläget är det ett delprogram, tabell 59, som är aktivt inom programområdet förutom 
att undersökningar inom Kust och hav samt Sötvatten även bedriver 
miljögiftsundersökningar. I tabell 60 presenteras de delprogram som inte ryms inom 
dagens budget.  
 
Tabell 59. Översikt av ingående delprogram. De delprogram som är gemensamma delprogram 
eller föreslagna sådana markeras med en *. 
Delprogram Kort beskrivning   Period U-typer 
Screening* (Y28) 
 
 
 

Översiktliga 
inventeringar som ett 
första led i att 
identifiera kemiska 
ämnen som kan 
medföra hälso- och 
miljöproblem. 

2009-2014 Olika 
beroende på 
vad och vilka 
parametrar 
som 
inventeras. 
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Tabell 60. Översikt av delprogram som inte ryms inom nuvarande budget. Delprogram som 
prioriteras vid en ökning av budget med 20 respektive 40% är markerade med kryss. Om inget 
kryss presenteras för ett delprogram kommer det troligen inte att prioriteras under kommande 
programperiod. Gemensamma delprogram eller föreslagna sådana är markerade med *. 
Delprogram Kort 

beskrivning   
Peri
od 

U-typer Vid 
20% 
ökning 

Vid 
40% 
ökning 

Metaller och organiska 
miljögifter (och 
läkemedel) i biologiskt 
material 

Utökade 
provtagningar 
och analyser i 
biologiskt 
material 

 Metaller och 
organiska 
miljögifter i 
fisk, sjöar och 
vattendrag. 
(1997-05-26) 

X  

 
 
Ekonomisk översikt  
 
Tabell 61.Avser ingående delprogram under programperioden som finansieras med RMÖ-medel.  
Delprogram Finansiär 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Screening* (Y28) RMÖ 50 

000 
50 
000 

50 
000 

50 000 50 
000 

50 
000 

 
 

9.1 Delprogram inom programområdet Miljögiftssamordning 
 
Kapitlet behandlar och presenterar på ett mera utförligt sätt vad de ingående 
delprogrammen övervakar, vilka stationer, parametrar och var samordning sker m.m.  
 

9.1.1 Delprogram: Screening* (Y28) 
Delprogrammet är ett gemensamt delprogram (bilaga 13) och innebär normalt att vi 
förstärker de nationella undersökningarna på regional nivå. Resultaten från 
delprogrammet utgör underlag till miljömålen Giftfri miljö men även för Levande sjöar 
och vattendrag och Hav i balans och samt levande kust och skärgård. 
 
 
Syfte 
Med screening menas översiktliga inventeringar och är ett första led i att identifiera de 
kemiska ämnen och föreningar som kan medföra hälso- och miljöproblem. På så sätt 
fungerar delprogrammet som en tidig varningsklocka och åtgärder kan föreslås om 
hotbilder uppstår.  
 
 
Bakgrund och strategi 
Temat och i vilket medium för de årliga undersökningarna varierar och vi har sedan 
2003, med undantag för 2005 varit med i programmet. Senaste årens screeningar har 
haft stort fokus på vattendirektivets prioriterade ämnen. Strategin är att den nationella 
screening och referensgruppen lämnar förslag på ämnen och verksamhetsområden som 
ska ingå för kommande års undersökningar. Därefter anmäler länen om intresse finns att 
delta. Screeningens resultat kan bidra till fördjupade undersökningar och ge en bild av 
vilka ämnen som kan skapa framtida miljö- och hälsoproblem. De kan också bidra till 
hur kommande övervakningssystem ska utformas.    
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Undersökningar och undersökningstyper 
Undersökningarna sker på olika ämnen/ämnesgrupper med olika fokus från till år. 
Ibland sker även återkommande undersökningar. 
 
 
Objekturval  
Varierar beroende på bla ämnets egenskaper, spridning och eventuella användning. Hela 
länet och alla miljöer ingår i objekturvalet således.   
 
 
Kvalitetssäkring  
Kvalitetssäkringen är ett gemensamt ansvar mellan Naturvårdsverket, utföraren 
inklusive eventuell underleverantör samt länsstyrelser. Då provinsamling och 
provhantering i flera fall sköts av flera olika personer är särskilt utformade 
provtagningsinstruktioner samt utskick av provtagningskärl viktiga ur 
kvalitetssäkringssynpunkt. 
 
 
Datahantering/Datalagring 
Variabler varierar från år till år beroende på vad fokus ligger på.  
Data levereras till ett särskilt datavärdskap för screeningen, IVL. 
 
 
Utvärdering och rapportering 
Naturvårdsverket gör årligen en sammanfattande rapport som utgår från de enskilda 
rapporter som är uppdelade på respektive ämne/ämnesgrupp från utförarna. Samtliga 
rapporter nås via Naturvårdsverkets webbplats. En workshop/seminarium anordnas 
årligen för bl.a. länsstyrelser och övriga myndigheter där resultaten och verksamheten i 
stort presenteras och diskuteras. I utförarens arbete ingår att för varje undersökning 
utföra en gemensam utvärdering av samtliga resultat från såväl den nationella som den 
regionala delen.   
  
För Västernorrlands del så kommer även dessa resultat att spridas med hjälp av egna 
rapporter, informationsblad och nyhetsbrev samt genom möten med intresse- och 
samrådsgrupper, både inom Länsstyrelsen och utanför. Rapporter och information 
kommer att vara tillgängligt på hemsidan. 
 
 
Tidplan och ekonomisk översikt  
 
Tabell 62. De inplanerade kostnaderna inom programperioden presenteras i tabellen. 
Provtagningen utformning är i dagsläget ej bestämt för de enskilda åren.  
Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Aktivitet Provtagning
och analys 

Provtagning
och analys 

Provtagning
och analys 

Provtagning
och analys 

Provtagning
och analys 

Provtagni
ng och 
analys 

Screening*

Kostnad 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 
 
 
Samordning 
Screeningprogrammet bidrar till en ökad medvetenhet om vilka ämnen som finns i 
regionen och samordning med arbete kring förorenade områden, miljöskydd och 
vattenförvaltningen är ett viktigt delmoment. Likaså att är samarbetet med de externa 
aktörerna som tex kommunerna angeläget. 
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Samfinansiärer/Samarbetspartners 
Förutom den nuvarande samfinansiering och samordning med det nationella 
programmet finns även potential att både vattenförvaltningen, miljöskydd samt arbetet 
med förorenade områden kan vara samfinansiärer alternativt samarbetspartners.  
 
 
Utvecklingsbehov och brister 
Ett behov från Länsstyrelsen finns att bättre metodik skapas för att kunna utföra 
riskbedömningar.  
 
 
Referenser 
Göthe, L., Karlberg A. 2005. Miljöövervakning och vattendirektivet - samordning inom 
Bottenhavsdistriktet. Vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Västernorrlands län. 
Meddelande 2005:01.  
 
Bremle, G. 2003. Ett förslag på struktur för screening av nya miljöföroreningar, 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, rapport nr 2003:37.  
 
Bremle, G., Rodhe, J. & Hedlund, B. 2007. Screening inom miljöövervakningen – fakta 
om hur screening går till och vilka resultat den kan ge. Naturvårdsverket. En faktaskrift. 
 
Wenche, H. 2008. Miljögiftssamordning 2006. Screening av vattendirektivsämnen. 
Länsstyrelsen i Västernorrland. Rapport 2008:03  
 
 
 
 
 
 

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2009-2014 i Västernorrland                 
 

94



 
 
 
 
 

 

Länsprogram för den regionala miljöövervakningen 2009-2014 i Västernorrland                 
 

95


