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Förord 

Vissa miljöfrågor blir under en period stora i samhällsdebatten. De senaste åren 
har klimatförändringar diskuterats flitigt, vare sig utgångspunkten varit lokal – 
som kraftiga regn och översvämningar – eller global – som toppmöten om 
utsläppsbegränsningar. Tidigare har t ex försurning av mark och vatten 
uppmärksammats mycket. Andra frågor får inga stora rubriker, men har ändå 
påtaglig betydelse. 

Gemensamt för dem alla är dock behovet av bra kunskap om tillståndet och hur 
det förändrats, om orsakssamband och framtidsutsikter. Vid sidan av forskningen 
har här den reguljära övervakningen av miljön en viktig uppgift i uppföljningen av 
de miljömål som samhället satt upp. 

När Länsstyrelsen nu lägger fast det tredje programmet för den regionala miljö-
övervakningen är det ett dokument som tagits fram i nära samarbete med grannlä-
nen och med uppdragsgivaren Naturvårdsverket. De flesta av de undersökningar 
som ingår i detta program används också i andra län, vilket underlättar utvärde-
ringar av resultaten. 

Det är också angeläget med ett bra samarbete inom länets gränser och det finns 
många som medverkar i miljöövervakningen. Det är exempelvis ett flertal under-
sökningar i detta program som utförs av inventerare verksamma i olika föreningar 
i länet. Omfattande insatser för att följa miljötillståndet görs av vatten- och luft-
vårdsförbund där kommuner, företag m.fl. ingår som medlemmar. Också många 
andra aktörer är delaktiga i de aktiviteter som beskrivs i det följande. 

Programmet för regional miljöövervakning i Västmanlands län 2009-2014 har 
med stöd av riktlinjer från Naturvårdsverket utarbetats under perioden januari 
2008 till juni 2009. Det är godkänt av Naturvårdsverket och fastställt av 
Länsstyrelsen. 

Västerås i november 2009 
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Sammanfattning 

Den statliga miljöövervakningen har en gemensam grundstruktur, med tio pro-
gramområden: luft, kust och hav, sötvatten, fjäll, våtmark, skog, landskap, hälso-
relaterad miljöövervakning och miljögiftsamordning. Av dessa är länet inte berört 
av programområdena kust och hav samt fjäll. 

Programområdena innehåller delprogram. Ett delprogram kan omfatta en eller 
flera sammanhörande undersökningar. Gemensamma delprogram drivs på lik-
artat sätt av flera län och ofta i samarbete med nationell miljöövervakning. För de 
gemensamma delprogrammen finns separata, enhetliga beskrivningar enligt en 
särskild mall från Naturvårdsverket 

Undersökningen är det konkreta mätprogrammet, som i normalfallet utförs vid 
lägesbestämda stationer. Undersökningarna kan vara intensiva, med få stationer, 
hög observations-/provtagningsfrekvens och mätning av många variabler, eller 
extensiva, med många stationer, låg observations-/provtagningsfrekvens och mät-
ning av färre variabler. Intensiva undersökningar kan krävas bl.a. för analys av 
processer och mekanismer bakom miljöpåverkan medan extensiva undersökningar 
ger möjligheter till jämförelse av miljötillståndet i geografiskt skilda områden. 

Inom programområdena finns olika undersökningstyper. I Naturvårdsverkets 
miljöövervakningshandledning finns ett antal sådana beskrivna, med information 
om hur undersökningarna ska läggas upp, vilka variabler som ska mätas och vilka 
metoder som ska användas. För vissa angelägna övervakningsaktiviteter, särskilt 
biologiska undersökningar, saknas dock ännu fastställda undersökningstyper. 

I detta program redovisas samlat de delprogram och undersökningar som Länssty-
relsen bedömt bör prioriteras under den kommande programperioden. Priorite-
ringarna ansluter i stor utsträckning till de av Naturvårdsverket rekommenderade 
prioriteringarna för regional miljöövervakning 

Större delen av det rambelopp som från Miljömålsrådet via Naturvårdsverket till-
delas länet för den regionala miljöövervakningen fördelas i programmet mellan de 
sötvattenanknutna och de terrestra aktiviteterna. En mindre del går till program-
områdena luft, hälsa och miljögifter, där flera andra aktörer gör väsentliga insat-
ser.   

Sammanfattningsvis redovisas i programmet följande av Länsstyrelsen priorite-
rade delprogram. 

Inom programområde Luft följs det försurande och gödande nedfallet i skogs-
mark genom analys av krondropp. Vidare ingår mätningar av marknära ozon samt 
uppföljning av lavfloran inom några representativa områden. Lavar fungerar som 
indikatorer på luftkvalitet. Tidigare undersökningar av tungmetaller i mossa 
kommer att upprepas om ekonomiska förutsättningar finns. En viktig aktör inom 
luftövervakningen är länets luftvårdsförbund. 
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Programområde Skog berörs av flera delprogram som beskrivits under andra pro-
gramområden, t. ex fågeltaxeringar och floraövervakning. Vidare har i program-
met prioriterats regional analys av data från Riksinventeringen av skog (RIS) samt 
studium av näringsämnesläckage från brukad skogsmark. Skogsstyrelsen har en 
viktig roll att följa utvecklingen i länets skogsmark.  

Programområdet Jordbruksmark innefattar pågående undersökningar rörande 
näringsämnestransporter inom ett s.k. typområde, vidare planeras att inom ramen 
för NILS-projektet (Nationell Inventering av Landskapet i Sverige) göra regionala 
studier av gräsmarker och småbiotoper (åkerholmar, grova träd m.m.). Därutöver 
berörs programområdet av såväl fågeltaxeringar som floraövervakning. 

Till programområde Landskap har förts flera delprogram som rör övervakning av 
biologisk mångfald, t.ex. häckfågeltaxeringar (två undersökningar) och floraöver-
vakning. Vidare kan generellt den regionala anpassningen av NILS sägas höra till 
detta programområde, då den omfattar studium av landskapsförändringar på olika 
typer av marker. NILS beskrivs därför allmänt under programområde Landskap. 
De skilda delprogrammen beskrivs dock under respektive programområde. 
Övervakning av dagfjärilar prövas under 2009, men kan sannolikt inte fortsätta 
med nuvarande budget. 

En regional anpassning av NILS omfattande övervakning av myrar ingår i pro-
gramområde Våtmark. Till programområdet förs också en taxering av nattaktiva 
våtmarksfåglar som bedrivits under några år och som avses fortsätta. Den natio-
nella satellitbaserade uppföljningen av våtmarksinventeringen föranleder också 
vissa begränsade regionala insatser. 

I programområde Sötvatten ingår delprogram som innefattar fysikalisk-kemiska 
mätningar i såväl sjöar som vattendrag, vidare undersökningar av kärlväxter, fisk, 
växtplankton, bottenfauna och påväxtalger i skilda typer av objekt. Det ingår 
också att lokalisera och följa utvecklingen i biologiskt särskilt värdefulla vatten-
miljöer. Grundvattnets kvalitet följs genom sammanställning och utvärdering av 
kommunala grundvattendata. Om budgeten förstärks kan dessutom eventuellt in-
venteringar av stormusslor samt vattenkemisk undersökning av källor aktualise-
ras. Undersökningarna inom programområdet har stark koppling till vattendirekti-
vets uppföljning av vattnens kvalitet och vattenmiljöernas status. Andra viktiga 
aktörer i kvalitetsuppföljningen är också de skilda vattenförbunden genom recipi-
entkontrollen. Ett för Mälarlänen gemensamt delprogram omfattar uppföljning av 
fågelfaunan i och vid Mälaren. 

Huvudaktörer inom programområdet Hälsorelaterad miljöövervakning är kom-
muner och landsting och på nationell nivå Socialstyrelsen. Länsstyrelsens roll i 
sammanhanget kan vara att sammanställa skilda typer av data. Något delprogram 
med finansiering av regional miljöövervakning är dock inte redovisat i detta pro-
gram. 
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Inom programområdet Miljögiftsamordning har Länsstyrelsen vid ett antal till-
fällen medverkat i den nationella screeningen av miljögifter. Denna verksamhet 
avses fortsätta. 

Förutom den miljöövervakning som bedrivs med medel från Miljömålsrådet pågår 
olika aktiviteter som finansieras och styrs av andra medel och aktörer och som har 
koppling till regional miljöövervakning. Särskilt kan nämnas följande statligt eller 
på annat sätt finansierade verksamheter. De beskrivs inte detaljerat i programmet. 

 Den biologiska uppföljningen inom skyddade områden inklusive Natura2000-
objekt sker huvudsakligen inom ramen för naturvårdsverksamheten och finan-
sieras av anslaget ”Åtgärder för biologisk mångfald”. 

 Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper leder till ett upp-
följningsbehov som förutsätts finansieras särskilt via anslaget ”Åtgärder för 
biologisk mångfald”. 

 Länets luftvårdsförbund finansierar undersökningar och driver en 
luftemissionsdatabas (EDB) där utsläppsdata lagras. 

 Skogsstyrelsen har bl.a. ansvaret för uppföljningen av den skogliga nyckelbio-
topsinventeringen liksom av hälsotillståndet i skogen. Uppföljningen sker hu-
vudsakligen inom ramen för RIS med riksskogstaxeringen och markinvente-
ringen. 

 Genom Länsstyrelsens myndighetsutövande kontroll av EU-stödet till 
jordbruket sker viss kvalitetsuppföljning av ängs- och betesmarker. 

 Rovdjursinventeringen ingår i Länsstyrelsens regionala förvaltningsansvar för 
de stora rovdjuren. 

 Kalkeffektuppföljning genomförs årligen med särskilda medel inom ramen 
för ett särskilt uppföljningsprogram. Samordnas och samfinansieras i viss ut-
sträckning med miljöövervakningen. 

 För vattenförvaltningen finns särskilda medel och därmed möjligheter till 
samfinansiering av vissa verksamheter inom programområdet sötvatten.  

 Länets vattenförbund finansierar den samordnade recipientkontrollen.  

 Landstinget genomför regelmässigt hälsoenkäter. 

 Kommunerna i länet utför t.ex. kontroller av tätortsluftens kvalitet, radonföre-
komst i byggnader och brunnar liksom bullermätningar. 

 Naturskyddsföreningar och andra ideella organisationer utför värdefull insam-
ling av främst biologiska data som kan tas tillvara i miljöövervakningen.  

Samordning i miljöövervakningsverksamheten har eftersträvats. Med den natio-
nella miljöövervakningen och med den regionala övervakning som bedrivs av 
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andra län finns goda förutsättningar att samordna verksamheten, bl.a. genom upp-
rättande av gemensamma delprogram. Samverkan med andra aktörer och även 
med andra statligt finansierade verksamheter eftersträvas men försvåras av att den 
långsiktiga finansieringen ofta är oklar och att styrningen sker från olika utgångs-
punkter. Kontinuiteten i verksamheten kan därigenom vara svår att garantera. 
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1 Övergripande programbeskrivning  

Länsstyrelsen upprättade 1995 det första regionala miljöövervakningsprogrammet 
som baserades på den dåvarande kunskapen om miljösituationen i länet och den 
miljöstrategi (STRAM) som tagits fram. Betydande förändringar i miljöarbetet har 
skett efter 1995. Bl.a. har miljömålsarbetet intensifierats och EU-direktiven fått ett 
stort genomslag. Programmet reviderades första gången 2001. Denna översyn är 
den andra i ordningen. 

Naturvårdsverket har redovisat riktlinjer för framtagandet av nya reviderade regi-
onala miljöövervakningsprogram. Bl.a. skall kopplingen till miljömål och till EU-
direktiv framgå tydligt. 

1.1 Miljöövervakningsstrategi  
Den regionala miljöövervakningens huvudsakliga funktion är att ge en allmän bild 
av miljötillståndet i länet, att ge underlag för att upptäcka trender och bedöma 
hotbilder, att ge underlag för att bedöma behovet av åtgärder samt att utgöra un-
derlag för fysisk planering och naturresurshushållningsplanering i länet. 

I Naturvårdsverkets riktlinjer redovisas för respektive programområde vilka del-
program som Naturvårdsverket anser bör prioriteras i den regionala miljööver-
vakningen. Länsstyrelsen har i stor utsträckning prioriterat dessa delprogram. 

Huvuddelen av de regionala miljöövervakningsmedlen fördelas i föreliggande 
program huvudsakligen mellan de sötvattenanknutna och de terrestra aktiviteterna  

1.2 Samordning  
Inom miljöövervakningen i länet är många aktörer verksamma, såväl på nationell 
som på regional och kommunal nivå. Då miljöövervakningsprogrammet ska ge en 
samlad bild av miljöövervakningsverksamheterna redovisas även sådana som be-
drivs av och finansieras av andra aktörer än Länsstyrelsen. De redovisas kortfattat 
under respektive programområde, liksom pågående och önskvärd samverkan. 
Möjligheterna att inordna dessa verksamheter, särskilt de som utförs ideellt, i en 
löpande övervakning är begränsade och kontinuiteten är svår att garantera. 

Samordning med det nationella miljöövervakningsprogrammet har eftersträ-
vats. I de fall nationella delprogram kan förtätas för att ge resultat användbara på 
läns- eller storregional nivå har detta övervägts. Ett exempel på sådan samordning 
utgör den regionala kompletteringen av NILS (Nationell Inventering av Landska-
pet i Sverige) som förväntas ge värdefull information om landskapsförändringar i 
Mälardalen. 

Samordning med miljömålsuppföljningen. Data från miljöövervakningen är 
användbar vid uppföljningen av såväl nationella som regionala miljökvalitetsmål. 
Länsstyrelsegemensamma s.k. RUS-indikatorer har listats. För flera av dessa indi-
katorer inhämtas data från miljöövervakningen. Detta gäller t.ex. flera luft- och 
vattenkvalitetsmål. Flera indikatorer bygger på förekomst av häckande fåglar. 
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Möjligheten att nyttja regionala medel för miljömålsuppföljningen för att förbättra 
miljöövervakningsdatas användbarhet för detta ändamål bör tas till vara där så är 
möjligt. 

Samordning med EG:s ramdirektiv för vatten (vattendirektivet) sker i stor 
omfattning. Detta direktiv förutsätter en kontinuerlig övervakning av vattenkvali-
teten och är därigenom strikt kopplad till såväl kemisk/fysikalisk som biologisk 
vattenövervakning. Berör huvudsakligen programområde sötvatten. Samord-
ningen i länet underlättas genom att Länsstyrelsen är vattenmyndighet i Norra 
Östersjöns vattendistrikt med kansliet och beredningssekretariatet stationerade på 
Länsstyrelsens miljöenhet. Vattenförvaltningsarbetet samordnas i stor utsträck-
ning inom distriktet genom att olika arbetsgrupper bildats kring olika frågor, bl.a. 
övervakningen. Vattenförvaltningsarbetet finansieras av särskilda medel.  

Samordning med luftdirektiv. Övervakningen av de ämnen som regleras av 
miljökvalitetsnormer tangerar i vissa fall miljöövervakning för luft. Där så är 
möjligt bör detta samordnas såväl organisatoriskt som praktiskt genom t ex sam-
ordning av datainsamling och utveckling av databas och presentation därav. Det 
finns även vissa möjligheter till samordningsvinster gällande finansiering och 
dessa bör tillvaratas. Luftvårdsförbundet i Västmanlands län är i detta samman-
hang en viktig part. 

Samordning med EG:s direktiv om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur 
och växter (art- och habitatdirektivet). Samtliga i länet förekommande naturty-
per och arter som listats i detta direktiv ska bli föremål för någon form av uppfölj-
ning för att ge underlag för bedömningar av huruvida ”gynnsam bevarandestatus” 
har uppnåtts. Detta bör i huvudsak göras med medel inom ramen för naturvårds-
förvaltningen. I något fall kan även miljöövervakningen medverka till uppfölj-
ningen. Berör främst programområdena Skog, Jordbruksmark, Våtmark och Söt-
vatten.  

Specifika uppgifter när det gäller samordning anges under respektive delprogram. 

1.3 Kvalitetssäkringsarbete  
Generellt gäller att miljöövervakningen kvalitetssäkras genom att i första hand 
undersökningstyper i Naturvårdsverkets miljöövervakningshandledning används 
och i andra hand andra etablerade och dokumenterade metoder. All datainsamling 
ska standardiseras och digitaliseras för att direkt kunna läggas in i en databas. En 
fullständig dokumentation av hur arbetet bedrivits ska finnas för varje delpro-
gram. Ackrediterade laboratorier ska användas för de områden där detta är till-
lämpligt. Fältpersonal utbildas för de specifika inventerings- och provtagnings-
uppgifterna. Skrivna fältinstruktioner ska utarbetas i den mån de inte redan finns. 
Rutiner för insamling, lagring och utvärdering ska dokumenteras.  

Ytterligare information om kvalitetssäkring redovisas under respektive delpro-
gram. 
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1.4 Datahantering  
Data ska där så är möjligt lagras hos av Naturvårdsverket kontrakterade datavär-
dar. Där sådana inte finns lagras data i databaser på Länsstyrelsen. Dessa ska om 
så bedöms lämpligt göras tillgängliga på Internet. 

Länsstyrelsen levererar f.n. data till följande av Naturvårdsverket kontrakterade 
datavärdar: 

Programområde Luft: IVL Svenska Miljöinstitutet AB– data från permanenta ob-
servationsytor. 

Programområde Jordbruksmark: SLU Institutionen för mark och miljö – data från 
typområden på jordbruksmark 

Programområde Sötvatten: SLU Institutionen för vatten och miljö – kemiska och 
biologiska data från sjöar och vattendrag. Fiskeriverket – provfisken.  

Miljögiftsamordning: IVL Svenska Miljöinstitutet AB - screening 

Därutöver lagras data hos flera andra datavärdar. Rena artdata lagras i stor ut-
sträckning i Artportalen, data från fågeltaxeringar, såväl standardrutter som fria 
rutter, hos Lunds Universitet. I vissa fall finns också basdata samlade hos den 
konsult som genomför undersökningarna, som levererar data till Länsstyrelsen 
enligt överenskomna rutiner. Om datavärd inte finns lagras materialet i databaser 
på Länsstyrelsen. 

1.5 Information 
Information om pågående verksamheter, resultat och analyser ges i första hand 
genom Länsstyrelsens hemsida, 
http://www.lansstyrelsen.se/vastmanland/amnen/Miljo/Miljöövervakning/. 
Rapporter som rör miljöövervakningen kan hämtas från hemsidan och vissa av 
dem sprids även i tryckt form. 

Aktuella uppgifter om kontaktpersoner för olika undersökningar och program-
områden nås också enklast via hemsidan. 
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2 Programområde Luft  

 halter, deposition och i viss 
mån även föroreningars ursprung (Sverigemodellen). 

rdera luftkva-

er intensiva 

2.1 Allmänt om programområdet  
Den nationella miljöövervakningen är relativt omfattande inom programområde 
luft, med bl.a. stationer inom det europeiska EMEP-programmet (European Mo-
nitoring and Evaluation Programme) som rör långväga transporter av luftförore-
ningar, det svenska luft- och nederbördskemiska nätet, insamling av mossprover 
för studier av metallnedfall och modellberäkningar av

Även övervakning av metaller och organiska miljögifter i nederbörd, av ozon-
skiktets tillstånd och av klimatpåverkande ämnen och växthusgaser ingår i det 
nationella programmet liksom arbete med att sammanställa och utvä
litetsdata från svenska tätorter, däribland några i Västmanlands län. 

Förutom dessa bearbetningar av tätortsdata är den intressantaste nationella luft-
övervakningen i det regionala perspektivet dels de två mer yttäckande, extensiva 
undersökningarna - metaller i mossa och Sverigemodellen - som ger resultat som 
direkt kan hänföras till länet, dels länet närbelägna stationer i de m
programmen. Av de senare kan framför allt följande nämnas. 

Nederbördskemi övervakas i Ryda Kungsgård, Enköpings kommun, och i Kindla-
höjden, Hällefors kommun, det senare även ett område för s.k. ”integrated moni-
toring” (IM) inom det nationella skogsprogrammet. I Grimsö, Lindesbergs kom-
mun, finns en nationell station för övervakning av ozonhalter. Avslutningsvis kan 
nämnas att det i Aspvreten, Nyköpings kommun, ligger en EMEP-station där även 
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ozonhalter mäts. De båda sistnämnda utnyttjas även inom det regionala delpro-
grammet Marknära ozon. 

De områden som regionalt ska prioriteras i programområde luft är enligt Natur-
vårdsverkets riktlinjer följande: 

 Permanenta observationsytor i skog och öppet fält 

 Samordning av mätningar av luftkvalitet i tätort 

anlands läns luftvårdsförbund 

ålen ”Ingen över-

 delvis av EU-direktiv och nationella miljö-
ot miljökvalitetsmålen "Frisk 

genom undersökning av lavflora. Om bud-

e program har utgått. Dessa moment har 
ionsytor. 

 Övervakning av marknära ozon 

2.1.1 Bakgrund och övervakningsstrategi 

Stommen i den regionala verksamheten inom programområde luft utgörs av det 
luftövervakningsprogram på skogsytor som Västm
driver sedan början av 1990-talet. Detta program är inriktat på eutrofierande luft-
föroreningar samt försurande nedfall och ozon. 

Utöver förbundets reguljära program har Länsstyrelsen i samverkan med luft-
vårdsförbundet genomfört undersökningar av metallnedfall och av luftförore-
ningspåverkan på lavfloran, samt en modellberäkning av försurande nedfall, det 
sistnämnda en metod som numera inordnats i luftvårdsförbundets ordinarie pro-
gram. Denna övervakning fokuserar främst mot miljökvalitetsm
gödning”, ”Bara naturlig försurning”, ”Frisk luft” och ”Levande skogar”, under-
sökningar rörande metallnedfall dessutom mot ”Giftfri miljö”. 

Mätningar av luftkvalitet i tätorter bedrivs för närvarande (2008) av två kommu-
ner i länet. Denna verksamhet styrs
kvalitetsnormer och är huvudsakligen inriktad m
luft" och "God bebyggd miljö”. 

2.1.2 Prioriteringar inom programområdet 

I det nya länsprogrammet baseras verksamheten inom programområdet på de av 
Naturvårdsverket redovisade prioriteringarna för regional övervakning. Därutöver 
tillkommer uppföljning av luftkvalité 
geten för miljöövervakningen förstärks kan en förnyad undersökning av tungme-
taller i mossa övervägas.  

Undersökningen ”Modellberäkning av svavel och kväve i länets luft (halter, depo-
sition, budget)” som ingick i föregåend
till stor del integrerats i delprogrammet Permanenta observat

2.1.3 Ingående delprogram 

De delprogram som ingår i programområde luft är följande: 
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*Övervakning på permanenta observationsytor (krondroppsnätet).  Bedrivs 
på fyra platser utanför tätorter och omfattar luftföroreningshalter, deposition och 
effekter i skogsmark. Finansieras av länets luftvårdsförbund. 

*Marknära ozon. Bedrivs samordnat med föregående och finansieras liksom 
detta av länets luftvårdsförbund. Mätningar sker på tre platser i länet, varav två i 

aste.. 

2013. Sa t är en förutsättning för att delpro-

ning 

Vid en eventuell ökning av budget skulle följande delprogram genomföras: 

2.1.5 Ekonomisk översikt 

-
l miljöövervak

09 10 11 12 13 14 talt 

anslutning till permanenta observationsytor. Det gemensamma delprogrammet för 
marknära ozon i södra Sverige har startat under våren 2009 och omfattar ett tiotal 
län med Västmanland som nordlig

Luftkvalitet och lavflora. Återkommande studie som planeras göras nästa gång 
mfinansiering med luftvårdsförbunde

grammet ska kunna genomföras. 

2.1.4 Delprogram som inte ryms inom nuvarande budget men som skulle 
prioriteras vid en budgetök

Tungmetaller i mossa. Undersökningen har genomförts vid ett par tillfällen tidi-
gare. Ansluter till ett nationellt program. 

Nedan redovisas de kostnader (kkr) inom
del för regiona

 programområdet som avses belasta me
ning. 

 

Delprogram 20 20 20 20 20 20 To

Krondroppsnätet 0 0 0 0 0 0 0 

Marknära ozon 0 0 0 0 0 0 0 

Luftkvalitet och lavflora 0 0 0 0 42 0 42 

Summa 0 0 0 0 0 0 42 

Om budgeten förstärks med 40 % ingår även 

Tungmetaller i mossa 0 10 0 0 0 0 10 

Om tungm en genomförs 2010 tillkommer även 42 kkr som i 

rvaknings och uppföljningsaktiviteter som berör pro-

etallundersökning
annat fall används till screening av miljögifter (se kap. 9.) 

2.1.6 Andra miljööve
gramområdet 

Följande externt finansierade verksamhet är direkt kopplad till övervakningen 
inom detta programområde. 

                                                 
* Gemensamt delprogram 

14 



 

Länets luftvårdsförbund äger en luftemissionsdatabas, EDB. I databasen finns 
uppgifter om utsläpp till luft av ämnen som regleras av miljökvalitetsnormer och 
utsläpp av klimatpåverkande gaser. Informationen presenteras i ett kartgränssnitt 

nglig för förbundets medlemmar, vilka bland annat utgörs 

ram: Övervakning på permanenta observationsytor 
(krondroppsnätet) 

a 

ätningar innehåller delprogrammet numera en stor 

vis med Skogsstyrelsens upp-

De undersökningar som ingår i delprogrammet är mätningar av deposition på öp-

t. Depositionmätningar bedrivs även på en yta i 
Sala, Hyttskogen, medan ytterligare två ytor – Mortorpsmossen och Skästa - har 
mer begränsade mätningar. De två senare har tidigare haft depositionsmätningar 
                                                

via Internet och är tillgä
av länets samtliga kommuner. 

2.2 Delprog *

2.2.1 Syfte 

Huvudsyftet med delprogrammet är att studera omfattning och effekter av deposi-
tion av försurande och gödande luftföroreningar, bl.a. för att få indata till miljö-
målsindikatorer. 

2.2.2 Bakgrund och strategi 

Delprogrammet har bedrivits i länet sedan 1992 och genomgått successiva föränd-
ringar. Ursprungligen var uppföljning av försurningspåverkan den huvudsaklig
inriktningen för programmet men med tiden har kunskap om effekter av gödande 
kvävenedfall blivit allt viktigare att inhämta.  

Från att enbart ha byggt på m
del modellberäkningar som ger yttäckande data. Fortfarande ingår dock mätningar 
på ytor som ger tidsseriedata och möjlighet att studera olika förlopp mer i detalj. 

Delprogrammets mätstationer är samlokaliserade med övervakningen av marknära 
ozon i bakgrundsmiljö (se detta delprogram) och del
följning av barrförluster m.m. 

Övervakningen på de permanenta observationsytorna bedrivs med stöd av ett sär-
skilt program för åren 2007-2010, framtaget av IVL i samarbete med länsstyrel-
ser, Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket (Westling m.fl. 2006). Den  utgör ett 
gemensamt delprogram inom miljöövervakningen.  

2.2.3 Beskrivning 

pet fält och i skog, markvattenkemi i skog och halter av gasformiga luftförore-
ningar i luft på öppet fält – samtliga med månadsprovtagning - samt yttäckande 
modellberäkningar av halter och deposition av luftföroreningar. Utförandet av 
dessa beskrivs närmare i det särskilda programmet från IVL och det gemensamma 
delprogrammet. 

I Västmanlands län bedrivs det mätningar på fyra observationsytor. Kvisterhult i 
Arboga har tidigare varit en delvis EU-finansierad observationsyta och har det 
mest omfattande mätprogramme

 
* Gemensamt delprogram 
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och fungerar nu bl.a. som reservytor möjliga att återuppta sådana på om någon av 

tt förändras under de närmaste åren men man hoppas kunna 
 ytor som ingår i krondroppsnätet.  

okalisering har styrts av många faktorer genom åren, såsom Skogsstyrelsens 
tånd i lämplig ålder 
esse för samarbete, 

öjlighet att ta sig m etsinsats även vintertid etc.  

Tabell: permanenta observationsytor i Väs

de övriga två måste avvecklas. Mätningar av ozon sker på två av observations-
ytorna samt dessutom en separat mätstation. Marknära ozon utgör fr. o. m. 2009 
ett separat delprogram (se 2.3).  

2.2.4 Samordning 

Skogsstyrelsen gör skogliga observationer på sex ytor i länet av vilka två även har 
luftföroreningsövervakning, Kvisterhult och Hyttskogen. Skogsstyrelsens över-
vakning kommer a
fortsätta med årliga inventeringar på

Delprogrammet ger data till två indikatorer som används på miljömålsportalen: 
nedfall av svavel och nedfall av kväve (används för uppföljning av fem olika 
miljömål vardera). 

2.2.5 Objekturval 

L
rutiner för utläggning av observationsytor, förekomst av bes
och med homogena markförhållanden, markägare med intr
m  till ytorna ed rimlig arb

 

tmanlands län 

 Kommun Mätningar 

  os  Markvat-
tenkemi i 
skog 

te u å öp-
fä

Dep ition Hal
pet 

r i l
lt 

ft p

  

p
l (

dr
op

p)
 

Ö
p

et
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ä
t 

S
ko

g 
kr

on
-

 S
va

ve
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K
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ve
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A
m

m
on

ia
k 

O
zo

n 

Kvisterhult     Arboga X X X X X X  

Hyttskogen Sala  X X  X  X 

Mortorpsmossen Fagersta   X  X  X 

Skästa Västerås   X  X   

 (Mätningarna av ozon utgör i ett eget delprogram men bedrivs integrerat med 
detta delprogram.) 

Ytorna har karaktären av intensivytor och utgör ett begränsat och subjektivt stick-
prov av skogsmark i Västmanlands län. Två av dem är dock markkaraktäriserade 
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och det är därmed känt har pass representativa de är. Det är institutionen för 
skoglig marklära vid SLU som på länsstyrelsernas uppdrag karaktäriserat provytor 
från olika undersökningar i Mälardalen med avseende på fyra olika egenskaper: 
jordart, jordmån, humusform och andel mörka mineral. 

Genom att jämföra dessa resultat med markdata från riksinventeringen av skog 

et vanligast förekommande kombinatio-
nen i länet. Marken i Kvisterhult representerar på motsvarande sätt knappt 2 % av 
länets skogsmark. 

De två depositionsytorna ger också oberoende indata till verifieringar av de mo-
dellberäkningar som görs av deposition. 

kan man se att markförhållandena i Hyttskogen motsvarar de som finns hos cirka 
14 % av skogsmarken i länet, vilket är d

 

2.2.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

IVL svarar för analyser, samt bearbetning och utvärdering av data inklusive kva-
litetssäkring av dessa moment. På provtagningssidan görs det återkommande ut-
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bildningsinsatser, senast genom att IVL:s koordinator för provtagning inom kron-
droppsnätet träffade provtagarna på plats i länet hösten 2007. 

Inom ramen för IVL:s datavärdskap för luft lagras data hos IVL och de levereras 
n. De finns även öppet tillgängliga 

ring 

 år till år. 

 utvärderas inför nästkommande 

000 kr, 
naden efter 2010 är svår att 

heten. Sala och Fager-

 
t 

t samarbete mellan länsstyrel-

aste åren att pågå en dialog om hur rapporteringen ska 
ån modellberäkningar och mätningar samutnyttjas på 

07 

ort B1787. 
87.pdf

årligen till Luftvårdsförbundet och Länsstyrelse
på IVL:s hemsida.  

2.2.7 Utvärdering och rapporte

I enlighet med det särskilda programmet gör IVL årliga utvärderande rapporter, 
med lite olika inriktning från

Under 2010 ska enligt planerna verksamheten
fyraårsperiod (2011-2014). 

2.2.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Sedan EU-bidragen försvann 2007 finansieras undersökningen i sin helhet av 
Västmanlands läns luftvårdsförbund. Under 2008 är kostnaden drygt 240 
varav en knapp tredjedel går till provtagningen. Kost
uppskatta eftersom delprogrammets omfattning omprövas under 2010. 

2.2.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Det är Västmanlands läns luftvårdsförbund som är uppdragsgivare och finansiär 
för delprogrammet. I luftvårdsförbundet ingår kommunerna i länet samt ett stort 
antal andra verksamhetsutövare och organisationer. Länsstyrelsen svarar på för-
bundets uppdrag för samordning och planering av verksam
sta kommun (den senare genom Västmanland-Dala miljö- och byggförvaltning) 
samt Skogsstyrelsen utför provtagningarna.  

IVL fungerar som konsult för verksamheten och svarar för support till provtagare
och vid etablering av ytor, vidare analyser, databearbetning och presentation sam
utvärdering. Det finns ett sporadisk
serna/luftvårdsförbunden i Mälardalen om övervakningen av luft/skogsmark.  

2.2.10 Utvecklingsbehov och brister 

Programmet är etablerat och stabilt och det finns rutiner för det mesta. Dock 
kommer det under de närm
se ut, exempelvis hur data fr
bästa sätt. 

2.2.11 Referenser 

Westling, O. m.fl., 2006. Nedfall och effekter av luftföroreningar – Program 20
för regional övervakning. IVL 2006. 

Pihl Karlsson, Gunilla m.fl, 2008. Övervakning av luftföroreningar i Västman-
lands län – mätningar och modellering. IVL rapp
http://www3.ivl.se/rapporter/pdf/B17 .  
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IVL: Hemsida för resultat från krondroppsnätet. 
 http://www.krondroppsnatet.ivl.se/ 

Naturvårdsverket: Undersökningstyp för deposition. Handledning för miljööver-
vakning.  
www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/undersokn_typ/luft/de
posit_skog.pdf.  

i_miljon/Miljoovervakning/undersokn_typ/luft/so

Naturvårdsverket: Undersökningstyp för halter i luft. Handledning för miljööver-
vakning. 
www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_
_no_diff.pdf.  

Miljömålsportalen: Nedfall av svavel.  
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=101&pl=1 

Miljömålsportalen: Nedfall av kväve. 
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=100&pl=1  

 

rna ger underlag för uppföljning av delmålet om ozon inom miljökvali-

ala, samlo-

                                                

 
Beskrivning av gemensamt delprogram ”Krondroppsnätet” 

2.3 Delprogram: Marknära ozon 

2.3.1 Beskrivning 

*

Huvudsyftet med delprogrammet är att studera halter av marknära ozon för att få 
underlag att bedöma effekter på miljö och hälsa. 

Marknära ozon har övervakats i bakgrundsmiljö i länet sedan 1996 som en del av 
övervakningen av luftföroreningar på permanenta observationsytor och de bägge 
delprogrammen bedrivs fortfarande integrerat. Ozonmätningarna i bakgrundsmiljö 
utgör ett komplement till timmätningar av ozon som bedrivs i bakgrundsmiljö 
inom nationell miljöövervakning och i tätortsmiljö inom lokal miljöövervakning.   

Mätninga
tetsmålet Frisk luft och för målvärden avseende ozon i gällande miljökvalitets-
normer. 

Marknära ozon mäts som månadmedelvärde med passiva diffussionsprovtagare på 
mätpunkter i anslutning till två av de permanenta observationsytorna, Hyttskogen 
och Mortorpsmossen (haltmätningsplats Onsjö). Mätpunkterna är öppna platser i 
närområdet som bedömts som lämpliga för ozonmätning genom samråd med sak-
kunniga på IVL. Förutom på dessa två platser finns fr o m maj 2009 även en mät-
plats för marknära ozon i öppet jordbrukslandskap i Isätra öster om S
kaliserad med en av SMHI:s meteorologiska stationer. (se karta till avsnitt 2.3). På 
samtliga dessa tre stationer mäts även stödparametern lufttemperatur. 

I ett utvecklingsarbete under hösten 2008 tog IVL fram ett förslag till gemensamt 
delprogram för övervakning av marknära ozon. Programmet ska göra det möjligt 

 
* Gemensamt delprogram 
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att beräkna överskridanden av ozonexponering för växtlighet i södra Sverige, för 
att kunna följa upp miljökvalitetsnormen för ozon. Detta kräver normalt timmät-
ning av ozon, men det har visat sig även gå att uppnå genom månadsmedelvärden 
i kombination med enkla temperaturmätningar. Västmanlands län har deltagit i 
detta arbete som resulterat i ett förslag till mätprogram som utgör grunden för 

ata från de nationella ozonmätstationerna Grimsö  i Örebro län och Asp- 

r att medföra en del extra kostnader, som 

ervakning på permanenta observationsytor.  

iljömålsportalen: Marknära ozon i luft. 

mätningar som bedrivs regionalt i södra Sverige fr. o. m. 2009 inom det gemen-
samma delprogrammet.  

Även d
vreten i Södermanlands län utnyttjas i det regionala delprogrammet Marknära 
ozon. 

Kostnaden för ozonmätningarna är f n cirka 15 000 kr som ingår i de totalt drygt 
240 000 kr som övervakningen på permanenta observationsytor kostar. Finansiär 
och uppdragsgivare är Västmanlands läns luftvårdsförbund. Införandet av det ge-
mensamma delprogrammet komme
Länsstyrelsen finansierar med medel för utvecklingsinsatser i samband med revi-
sion av regional miljöövervakning.  

Se i övrigt delprogrammet Öv

2.3.2 Referenser 

M
http://www.miljomal.se/Systemsidor/Indikatorsida/?iid=104&pl=1 
 
Piikki, K. Karlsson, P.E. Pihl Karlsson, G. Klingberg, J. och Pleijel, H., 2008. 
Förslag till mätprogram för marknära ozon i bakgrundsmiljön i södra Sverige 

 

  
on”. 

 Luftkvalitet och lavflora 

Syftet är att använda lavar på träd som indikatorer på belastningen av luftförore-
ätningar av föroreningshalter.  

 runt stora punktkällor. Det har senare visat sig 

ent har upprepats vid två till-

med hänsyn till ozonets variation i landskapet. Göteborgs Universitet och IVL
Svenska Miljöinstitutet. 

 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Marknära oz

2.4 Delprogram:

2.4.1 Syfte 

ningar som ett komplement till direkta m

2.4.2 Bakgrund och strategi 

Det finns en lång tradition att använda lavar som indikatorer på luftföroreningar – 
framför allt svavel − i tätorter och
att det även går att få information om kvävebelastning via lavfloran om man tar 
hänsyn till underlaget (trädslag). 

I länets miljöövervakning har lavar funnits med sedan 1995, då en omfattande 
kartering av fyra delmoment med fokus på både biologisk mångfald och luftför-
oreningspåverkan genomfördes. Två av dessa mom
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fällen, 2001 och 2007. I detta program planeras en ny uppföljning av det moment 

varnas täckningsgrad (kvantitativt mått). Med artlistorna och data om de olika 

 

ftförore-
ningsutsläpp i närområdet. Ursprungligen ingick även ett femte landsbygdsom-

referens till lands-
bygdsområdena ingår också ett antal träd i länets största tätort Västerås.  

Metoden beskrivs utförligare i de referenser som anges nedan. 

som är inriktat på luftföroreningar 2013. 

2.4.3 Beskrivning 

På utvalda provträd i öppet landskap inventeras samtliga lavarter upp till viss höjd 
(kvalitativt mått). Lavflorans tillstånd dokumenteras även fotografiskt enligt upp-
repningsbar metod som underlättar utvärdering och möjliggör bestämning av la-

arternas egenskaper som grund kan känslighetsindex, kvävetal, artantal m.m. be-
räknas, dels för varje träd, dels för varje delområde och trädslag i undersökningen. 

Undersökningen bedrivs dels i fyra områden i landsbygd med små lu

råde i Heby kommun som numera tillhör Uppsala län. Som 
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2.4.4 Samordning 

Metoden används i ett stort antal områden i landet - med tonvikt på Västsverige - 
och möjligheterna till jämförelser är därför goda. Om uppföljning av hotade eller 
sällsynta lavar blir aktuell framöver bör möjligheter till samordning av invente-
ringarna prövas eftersom likartad kompetens behövs. 

2.4.5 Objekturval 

De fem provområden i landsbygd som valdes 1995 lades ut i ett band i SV-NO 
riktning över länets dåvarande yta för att kunna fånga upp eventuella gradienter i 
påverkansgrad. Områdena förlades till trakter där möjligheterna bedömdes goda 
att hitta träd som uppfyller kriterierna. Landsbygdsområdena kompletterades med 
ett tätortsområde som referens.  

Inom varje område slumpades punkter ut och i fält valdes sedan närmaste träd 
som uppfyllde metodens kriterier (med avseende på trädslag, solexponering, lut-
ning etc.) som provträd. Vid återinventeringarna har nya kompletterande provträd 
valts ut istället för dem som avverkats el dyl. 

2.4.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Den metod som används är väl utprovad och dokumenterad i skrift, men bör helst 
även överföras till en undersökningstyp inom miljöövervakningen.  

Utföraren ansvarar inom sitt uppdrag för kvalitetssäkring av data och även data-
lagring i en för ändamålet särskilt uppbyggd databas. Data kan sedan levereras till 
Länsstyrelsen i Excelformat enligt önskemål. Det är önskvärt att man framöver tar 
fram rutiner som underlättar överföring av observationsdata till Artportalen. 

2.4.7 Utvärdering och rapportering 

Utvärdering av data ingår i konsultens uppdrag vid varje återinventering och re-
sultaten redovisas i en skriftlig rapport. 

2.4.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Genomförs vart 6:e år och planeras äga rum nästa gång 2013. Den totala kostna-
den för en komplett upprepning är i nuvarande kostnadsläge i storleksordningen 
100 000 kr. 

2.4.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

En av de tidigare inventeringarna (2001) samfinansierades av Luftvårdsförbundet 
i Västmanlands län och Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avser att inleda diskussioner 
med luftvårdsförbundet om eventuellt samarbete vid framtida återinventeringar. 

Den använda metoden har utvecklats av Naturcentrum AB i Stenungsund som 
också varit utförare i Västmanlands län.  
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2.4.10 Utvecklingsbehov och brister 

Det skulle vara bra om den använda metoden beskrevs som undersökningstyp i 
handledningen för miljöövervakning, inklusive beskrivning av process för urval 
av provträd och utvärderingen av data med tillhörande statistisk behandling.  

2.4.11 Referenser 

Hultengren, S. m.fl., 1991. Lavar och luftföroreningar. Känslighetsklassning och 
indexberäkning av epifytiska lavar. Naturvårdsverket rapport 3967, med kom-
pletterad känslighetslista utgiven som bilaga i februari 1992 av Naturcentrum AB. 

Hultengren, S., 2001. Övervakningsmetoder för lavar inom regional miljööver-
vakning – presentation och utvärdering. Länsstyrelsen Västra Götaland rapport 
2001:25 

Malmqvist, A., 2008. Lavar och luftföroreningar i Västmanlands län. Uppföljning 
och utvärdering av förändringar 1995-2007. Länsstyrelsen rapport 2008:06. 
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E9D8BF86-7691-4CA9-807C-
1F7D4E09B7D6/0/Rapport2008_06_lavar2007_webb.pdf 

2.5 Delprogram: Tungmetaller i mossa 

2.5.1 Beskrivning 

Delprogrammets syfte är att kvantifiera nedfallet av tungmetaller till länets 
skogsmark: storlek, geografisk fördelning och trender  

Analys av mossor från skogsmark har använts åtminstone sedan 1960-talet som 
metod för övervakning av luftburen metallpåverkan. Metoden finns beskriven som 
undersökningstyp inom miljöövervakningen (se referens nedan). Resultaten ger 
huvudsakligen ett mått på de senaste tre årens nedfall.  

Inom den regionala miljöövervakningen har prover av husmossa tagits vid två 
tillfällen (1991 på 101 punkter och 2000 på 43 punkter) som förtätningar av den 
nationella övervakning som sker via provinsamling inom riksskogstaxeringen. 
Genom regional förtätning blir det möjligt att kartlägga variationen i metallpåver-
kan inom länet.  

Den nationella provtagningen har skett vart femte år sedan 1975, senast 2005. 
Enligt planerna i det tidigare regionala övervakningsprogrammet ska nästa regio-
nala provtagning göras 2010. Eftersom den luftburna metallpåverkan avtagit har 
dock delprogrammet prioriterats ned i programmet för 2009-2014 och kommer 
bara att kunna genomföras om den totala budgeten utökas eller med finansiering 
av externa medel. 

Provtagningspunkterna i den regionala förtätningen är fördelade över länet enligt 
ett regelbundet grundmönster med en provpunkt per åtta ekorutor, ett genomsnitt-
ligt avstånd mellan punkterna på en mil i nordsydlig ledd och två mil i och öst-
västlig ledd. Inom utvald ekoruta har provplats valts efter lämplig biotop. 

23 

http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E9D8BF86-7691-4CA9-807C-1F7D4E09B7D6/0/Rapport2008_06_lavar2007_webb.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E9D8BF86-7691-4CA9-807C-1F7D4E09B7D6/0/Rapport2008_06_lavar2007_webb.pdf


 

Kvalitetssäkringen av delprogrammet säkerställs genom användning av standardi-
serad metod (undersökningstyp), och att provberedning och analys sker samordnat 
med motsvarande prover från nationell miljöövervakning. Data levereras till 
Länsstyrelsen för leverans till nationell datavärd (IVL). 

 

 

Senaste regionala uppföljning samfinansierades av Luftvårdsförbundet i Väst-
manlands län och Länsstyrelsen, och om det blir aktuellt med en ny uppföljning 
under 2010 bör möjligheterna till sådan samverkan prövas. 

Kostnaden för en uppföljning beräknas vara i storleksordningen 110 000 kr, cirka 
hälften vardera för provtagning och provberedning och analys. 
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2.5.2 Referenser 

Hedenbo, P., 2007. Tungmetaller i mossa från skogsmark. Redovisning av data 
från perioden 1975-2005. Länsstyrelsen PM 2007:1. 
www.u.lst.se/NR/rdonlyres/337BA776-8B85-4495-A92C-
A91C97D0C6B5/0/Pm_metall_i_mossa2007_webb.pdf.  

Naturvårdsverket: Metaller i mossa. Undersökningstyp i handledning för miljö-
övervakning. 
www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/undersokn_typ/luft/m
et_mossa.pdf.  
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3 Programområde Skog 

3.1 Allmänt om programområdet 
Det nationella programmet omfattar för närvarande Markinventeringen inom 
Riksinventeringen av skog (RIS-MI, tidigare benämnd ståndortskarteringen), in-
tegrerad övervakning inom små avrinningsområden (s.k. IM-områden), smådägg-
djursövervakning samt mätningar av metallhalter i älg.  

De två sistnämnda bedrivs bl.a. i Grimsö strax utanför länsgränsen i nordväst och 
närmaste IM-område ligger i Kindlahöjden i Örebro län. Såväl Markinventeringen 
som Riksskogstaxeringen (RIS-RT; utgör resterande del av Riksinventeringen av 
skog) bedrivs i Västmanlands län. Huvudfokus för Riksskogstaxeringen är sko-
gens tillstånd, tillväxt och avverkning, medan markinventeringen är inriktad på 
skogsmarkens tillstånd och vegetation. 

Under perioden 2003-2007 har cirka 1000 provytor inventerats skogligt i Väst-
manlands län, och av dessa har drygt 600 st även markinventerats i varierande 
grad.  

Inom programområde skog har också Skogsstyrelsen uppgifter att följa miljöför-
ändringar, vilket bl.a. sker genom skogsskadeinventering, älgbetningsinventering 
(ÄBIN) och uppföljning av skogsbrukets produktions- och miljömål (Polytax). Se 
3.1.7 nedan.  

Naturvårdsverket anger i sina riktlinjer att följande delprogram bör prioriteras i 
den regionala miljöövervakningen. 
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 Avrinning från brukad skogsmark 

 Utvärderingar av data från RIS 

3.1.1 Bakgrund och övervakningsstrategi 

Övervakningen inriktas på att följa skogsmarkens försurningstillstånd på kort och 
lång sikt (se ”permanenta observationsytor" inom programområde luft), samt att 
lokalisera biologiskt särskilt viktiga naturtyper i skogen och att med regelbundna 
intervall återinventera dessa i avseende på påverkan och allmänna vegetationsför-
ändringar. 

Samverkan med Skogsstyrelsen sker bl. a. i verksamheten inom de permanenta 
observationsytorna. Diskussioner om samverkan rörande miljöövervakning förs 
återkommande med Skogsstyrelsens region Svea och Västmanlands distrikt.  

Länsstyrelsen samverkar med Luftvårdsförbundet i Västmanlands län om över-
vakningen på de permanenta observationsytorna, som finansieras av förbundet. 

Verksamheten inom programområdet har direkta kopplingar till miljökvalitets-
målet "Levande skog" men även till "Bara naturlig försurning" och ”Ett rikt växt- 
och djurliv”. Data från RIS ger underlag för flera av de länsstyrelsegemensamma 
indikatorer som listats för miljömålen. 

I länets Natura 2000-områden finns följande skogliga Natura 2000-habitat: 9010 
Västlig taiga (29 områden), 9020 Äldre naturlig ädellövskog (13 områden), 9050 
Örtrik granskog (6 områden), 9060 Barrskog på rullstensås (3 områden), 9070 
Trädklädd betesmark (13 områden), 9080 Lövsumpskog (7 områden), 9160 När-
ingsrik ek eller ek-avenbokskog (1 objekt), 91D0 Skogbevuxen myr (13 områden) 
och 91E0 Alluvial lövskog (5 områden). Dessutom har förekomster av några djur-
arter (lodjur, läderbagge) och växter (platt spretmossa, grön sköldmossa) med 
förekomst i skog anmälts till Natura 2000-nätverket. Uppföljningen av bevarande-
status hos de anmälda objekten är ännu inte detaljplanerad men förutsätts i huvud-
sak ske med naturvårdsmedel.  

3.1.2 Prioriteringar inom programområdet 

De delområden som Naturvårdsverket anser bör prioriteras har Länsstyrelsen tagit 
upp i detta program. Avrinning från brukad skogsmark kan dock endast aktualise-
ras under förutsättning att budgeten förstärks med 20 %. 

Därutöver ingår i programmet en regional fördjupning av NILS i avseende på 
tillståndet i strandnära skogar, samt i avseende på ovanliga lövskogstyper. För att 
dessa delprogram ska komma till stånd fordras dock utökade resurser. 

Av de tidigare rullande delprogrammen kommer Häckfågeltaxering och Flora-
övervakning att fortsätta. Floraövervakningen har hittills omfattat de 
skogslevande arterna ryl, mosippa, myskmåra, skogsklocka, rödsyssla och gucku-
sko. Arturvalet kommer att bli föremål för översyn.  
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Från föregående program har undersökningar av markkemi och skogsmarkens 
näringsbalans utgått. Inga aktiviteter har genomförts under programperioden och 
undersökningarna täcks delvis genom andra övervakningsprogram. De data som 
insamlas nationellt genom RIS är omfattande och inriktningen är nu att utnyttja 
dessa för regionala utvärderingar.  

Vidare har under föregående period genomförts en analys av data från markfau-
nainventeringen i regi av Göteborgs Naturhistoriska museum. Analysen har re-
sulterat i en utvärdering av särskilt värdefulla lokaler. Uppföljningen av dessa 
”nyckelbiotoper” är angelägen men har inte prioriterats i detta program. 

3.1.3 Ingående delprogram 

Följande delprogram ingår i programområde skog. 

*Permanenta observationsytor (krondroppsnätet). Undersökningar av mark-
vattenkemi har genomförts under föregående programperiod i syfte att följa för-
surningen på några skogsytor i länet. Planeras fortsätta med extern finansiering. 
Förs till programområde Luft, kap. 2. 

*Häckfågeltaxering med såväl standardrutter som fria rutter. De fria rutterna in-
gick i tidigare program. Berör flera olika typer av skogsmark. Beskrivs närmare 
under programområde Landskap, kap. 5. 

*Floraövervakning. Några arter knutna till skogen ingår som ovan nämnts i flo-
raövervakningen (kärlväxter). I det tidigare programmet ingick också övervakning 
av vissa lokaler för rödlistade lavarter i en bredare lavundersökning som i huvud-
sak var inriktad på lavar i egenskap av indikatorer för luftföroreningar. Floraöver-
vakningen beskrivs under programområde Landskap, kap. 5. 

 *Utvärdering av data från RIS. Ett arbete med att använda data från riksinven-
teringen av skog, RIS, inom regional miljöövervakning har inletts av län i norra 
Sverige. Västmanlands län ansluter till detta gemensamma delprogram. 

3.1.4 Delprogram som inte ryms inom nuvarande budget men som skulle 
prioriteras vid en budgetökning 

*Avrinning från brukad skogsmark. Syftar till att utreda skogsbrukets inverkan 
på näringsämnestransporter från skogsmarken. Ska ske i samverkan med Skogs-
styrelsen. 

*Regional övervakning av stränder via NILS.  Gemensamt för länen i Mälar-
dalen planeras en fördjupning av NILS i avseende på exploatering av stränder. 
Denna undersökning berör skogsmark. Se programområde Landskap, kap 5.  

*Regional övervakning av skog via NILS.  Fördjupning av NILS i avseende på 
dels ovanliga lövskogstyper, dels strandnära skogar är angelägen och har diskute-
rats i samarbete mellan län i Mellansverige. Kan aktualiseras under förutsättning 
att budgeten förstärks med 40 %, men samarbete/samfinansiering med Skogssty-

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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relsen är önskvärt. Grundläggande drag i övervakning via NILS beskrivs inom 
programområde landskap, kap 5.  

3.1.5 Ekonomisk översikt 

Nedan redovisas de kostnader som avses belasta medel för regional miljöövervak-
ning (kkr). 

Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Krondroppsnätet Redovisas under programområde luft. 

Häckfågeltaxering Redovisas under programområde landskap 

Floraövervakning Redovisas under programområde landskap 

Utvärdering av data 
från RIS 

(10) 0 0 0 0 10 10 

Om budgeten förstärks med 20 % ingår även 

Avrinning från brukad 
skogsmark  

20 20 20 20 20 20 120 

Summa  20 20 20 20 20 20 120 

Om budgeten förstärks med ytterligare 20 % ingår även 

Regional övervakning 
av bevarandestatus i 
strandnära skogar via 
NILS 

0 50 50 50 50 50 250 

Regional övervakning 
av ovanliga lövskogs-
typer via NILS 

0 50 50 50 50 50 250 

3.1.6 Andra miljöövervaknings och uppföljningsaktiviteter som berör pro-
gramområdet 

Kopplingar till programområde Skog har följande statligt finansierade undersök-
ningar och uppföljningar. De planeras och finansieras i särskild ordning.  

Natura 2000. Basinventering och uppföljning av naturtyper och arter knutna till 
skog sker enligt särskilda metoder framtagna av Naturvårdsverket. Basinventer-
ingen av Natura 2000-områdena avslutades 2008. Under kommande år kommer 
uppföljning att ske av naturtyperna i Natura 2000-områdena. Naturtyper för vilka 

                                                 
 Deltagande i utvärdering av data från RIS bekostas under 2009 med medel från bidrag till 
utvecklingsinsatser i samband med revidering av regional miljöövervakning. 
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Västmanlands län har ett särskilt stort ansvar och som i varierande utsträckning 
kan behöva skötas som t.ex. ädellövskog (9020) och trädklädd betesmark (9070) 
kommer att prioriteras vid uppföljningen av Natura 2000. Vilka inventeringar som 
kommer att ske under perioden 2009-2014 och omfattningen av dessa är i dagslä-
get oklart.  

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. Koppling till skogslandskapet 
har flera åtgärdsprogram som rör skalbaggar (tallskalbaggar, lindskalbaggar, 
brandinsekter, aspskalbaggar) och svampar (bombmurkla, fjälltaggsvampar, viol-
gubbe, rökpipsvamp). Därutöver t.ex. vitryggig hackspett och mosippa. Viss 
koppling till programområdet har också åtgärdsprogrammet för särskilt skydds-
värda träd i odlingslandskapet. I flera av programmen finns fastlagt hur före-
komsterna ska följas upp. All uppföljning av förekomster av åtgärdsprogramar-
terna lagras i Artportalen.  

Nyckelbiotopsinventering. Skogsstyrelsens riksomfattande inventering av nyck-
elbiotoper och naturvärdesobjekt är slutförd i länet. En uppföljning av naturvär-
dena i dessa planeras men omfattning och tidsplan är f.n. oklar. Information om 
nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt finns tillgänglig på Skogsstyrelsen hemsida, 
www.svo.se.  Se Skogens pärlor. 

Skogsskadesammanställningar. Skogsstyrelsen sammanställer och utvärderar 
regelmässigt data rörande skogens hälsotillstånd. Rapporter finns tillgängliga på 
Skogsstyrelsens hemsida. 

Inventering av grova träd. Såväl Skogsstyrelsen som Länsstyrelsen har under 
flera år samlat in data rörande biologiskt värdefulla grova träd i landskapet. Mate-
rialet är väl värt att följa upp men formerna för och finansieringen av denna upp-
följning är inte klar. Data från inventeringsverksamheten i länet finns samlat på 
Länsstyrelsen i en databas samt på Trädportalen. 

Rovdjursinventering. Rovdjursinventeringen ingår i Länsstyrelsens regionala 
förvaltningsansvar för rovdjuren och ska även vara en del i arbetet med att för-
hindra faunakriminalitet. Inventeringsresultaten ska utgöra underlag för uppfölj-
ning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling, vid uppföljning av 
effekterna av vidtagna skadeförebyggande åtgärder, vid planering av framtida 
skadeförebyggande åtgärder samt vid Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens beslut 
om jakt efter rovdjur. Detta innebär att Länsstyrelsen inventerar lodjur och varg 
årligen samt följer upp rapporterad förekomst av björn och kungsörn. Inventer-
ingen sker i samarbete med bl.a. Jägarförbundet Västmanland. 

Rovdjursinventeringen är statligt finansierad genom särskilda medel som fördelas 
årligen av Naturvårdsverket. Resultatet av inventeringarna registreras tillsammans 
med samtliga övriga rovdjursobservationer i Rovdjursforum, en nationell databas 
som administreras av Naturvårdsverket.  
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3.2 Delprogram: Avrinning från brukad skogsmark 

3.2.1 Syfte  

Länsstyrelsen har idag bristfällig kännedom om i hur stor utsträckning skogsbru-
ket påverkar våra vatten. Syftet är att fastställa läckaget av olika ämnen från nor-
malt brukad skogsmark och att ge underlag för beräkning av arealkoefficienter. På 
sikt vill vi även ha ett underlag för att bedöma olika skogsbruksåtgärder kort- och 
långsiktiga inverkan på avrinning och transport av näringsämnen.  

3.2.2 Bakgrund och strategi 

Av länets totala area 580 500 ha är 379 000 ha produktiv skogsmark. Den regio-
nala övervakning som bedrivs inom programområde skog utgörs idag av projektet 
permanenta observationsytor (krondroppsnätet; se kap. 2, Luft), där bl.a. neder-
bördens och markvattnets kemi analyseras.  

I Västmanlands län är övergödning av vattendrag, försurning samt påverkan från 
tidigare och nuvarande metallhanteringen inom industrin de största miljöproble-
men i vattenmiljön. Men hur skogsbruket påverkar våra vatten finns det bristfällig 
kunskap om i länet. Studier som har gjorts av skogsbrukets inverkan på ytvatten-
kvalitén har visat att hyggesupptagningar ökar urlakningen av nitrat och motsva-
rande katjoner ur marken under några år. Studier indikerar också att avverkning 
och markstörningar kan ge långvarig och tydlig förhöjning av halter av metyl-
kvicksilver i avrinningen. Avverkning och borttransport av träd leder till en lång-
sam markförsurning. Vatten med lågt pH ökar urlakningen av oorganiskt alumi-
nium som finns naturligt i marken. Oorganiskt aluminium är giftigt för många 
organismer, speciellt gälförsedda organismer. Igenslamning och grumling av vat-
tendrag till följd av skogsbruksåtgärder i anslutning till vattendragen kan kortsik-
tigt förändra artsammansättningen i vattendraget men också utgöra ett direkt hot 
mot vissa arter som till exempel den redan hotade flodpärlmusslan. 

Länsstyrelsen har inte tidigare drivit undersökningar rörande avrinning från bru-
kad skog. Till en början föreslås därför en förundersökning för att lokalisera 
lämpliga avrinningsområden. Därefter kan ett urval av lämpliga vattendrag göras i 
fält. 

3.2.3 Beskrivning 

Förundersökning och provtagning kommer i huvudsak att utföras av egen perso-
nal. 

3.2.4 Objekturval 

Urval av objekt samordnas mellan Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. Detta för att 
i största möjliga mån lokalisera ett avrinningsområde som kan representera länets 
skogsbruk och där det kommer att bedrivas skogsbruk inom en överskådlig fram-
tid som kan följas upp med vattenkemiska mätningar i ett närliggande vattendrag. 
I första hand används de urvalskriterier som anges i handbok för miljöövervak-
ning (Handbok för miljöövervakning Avrinning från brukad skogsmark) Målet är 
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att uppfylla så många kriterier som möjligt men med en viss prioritetsordning för 
att kunna uppfylla programmets målsättning. 

3.2.5 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Länsstyrelsen kvalitetssäkrar och samlar all data i egen databas. 

3.2.6 Utvärdering och rapportering  

Länsstyrelsen gör årliga utvärderingar som sammanställs i kortare skriftliga rap-
porter. 

3.2.7 Tidplan och ekonomisk översikt  

Ett genomförande av detta delprogram förutsätter en förstärkt budget. Undersök-
ningen genomförs vid tillräcklig budgetförstärkning varje år med en kalkylerad 
kostnad på 20 000 kronor/år. En förundersökning som kostnadsberäknats till 
40 000 kronor finns inte med i kostnadsöversikten. 

3.2.8 Referenser  

Naturvårdsverket: Avrinning från brukad skogsmark. Handbok för miljöövervak-
ning.  Förslag 1995.  

 

3.3 Delprogram: Uppfölj-
ning av skog baserat 
på RIS 

3.3.1 Syfte 

Övervaka förutsättningar för biolo-
gisk mångfald i skogslandskapet 
inklusive myrar. 

3.3.2 Bakgrund och strategi 

Riksinventeringen av skog (RIS) 
bedriver sedan länge omfattande 
övervakning i skogslandskapet, in-
klusive skogsmarken, bl.a. på upp-
drag av den nationella miljöövervak-
ningen. Analyser av data från riksin-
venteringen av skog är utpekade som 
prioriterade i riktlinjerna för regional 
miljöövervakning och syftet med 
delprogrammet är att så långt möjligt 
ta tillvara RIS’ omfattande datamate-
rial i den regionala skalan. 

                                                 
 Gemensamt delprogram 
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3.3.3 Beskrivning 

Ett utvecklingsarbete har bedrivits i flera län i norra Sverige med Norrbottens län 
som ansvarigt och ett gemensamt delprogram finns. Västmanlands län ansluter 
under 2009 till detta arbete och ingår i ett gemensamt uttag och en utvärdering av 
data som kommer att göras under året. Denna procedur avses upprepas i slutet av 
programperioden, år 2014. 

Skogsarealen i Västmanlands län är betydligt mindre än hos övriga deltagande 
län, vilket kan göra det svårt att dra slutsatser om tillståndet i länet, men liksom i 
vissa andra gemensamma delprogram kan det vara rimligt att istället tolka resul-
taten för en grupp av län, en naturgeografisk region el dyl. Det pågående arbetet 
kommer att utvisa på vilken nivå det är möjligt att dra slutsatser.  

Inom RIS görs också omfattande insamling av markkemiska data genom Markin-
venteringen. Även dessa data bör kunna tillgodogöras bättre på den regionala 
skalan genom fördjupade analyser. 

3.3.4 Samordning 

Delprogrammet bygger på att data från nationell miljöövervakning utvärderas på 
länsnivå och i samordning mellan flera län. RIS-data används redan idag till mil-
jömålsindikatorer som avser såväl biologiska faktorer (död ved, gammal skog, 
äldre lövskog; data på regionnivå) som markkemiska faktorer (andel försurad 
skogsmark; data på länsnivå). 

3.3.5 Objekturval 

Objekturvalet är RIS ordinarie urval. I Västmanlands län användes under perioden 
2003-2007  77 st permanenta övervakningstrakter och 62 st tillfälliga trakter (se 
även karta i figur). Omräknat i antal provytor motsvarar detta cirka 1000 stycken. 

3.3.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Detta sker redan reguljärt som en del av ordinarie verksamhet inom RIS.  

3.3.7 Utvärdering och rapportering 

Delprogrammets syfte är att så långt möjligt utvärdera data från RIS på länsnivå 
eller gemensamt för närliggande län. Lämplig form för presentation avgörs senare. 

3.3.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Planeras genomföras två gånger under programperioden, 2009 och 2014, till en 
kostnad av 10 000 kr per tillfälle förutom Länsstyrelsens egna insatser av arbetstid 
och de särskilda medel som beviljas för det gemensamma delprogrammet. 

3.3.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

I det gemensamma delprogrammet ingår samtliga län i norra Sverige ned t o m 
Värmland, Örebro och Västmanland. Även Institutionen för skoglig resurshus-
hållning vid SLU som ansvarar för RIS är förstås en samarbetspartner i arbetet.  
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3.3.10 Utvecklingsbehov och brister 

Frågor om urval av data och utifrån vilka frågeställningar de ska utvärderas ingår i 
arbetet inom det gemensamma delprogrammet. För ett litet län som Västmanlands 
kan det bli svårt att dra slutsatser på länsnivå. 

3.3.11 Referenser 

RIS hemsida. www-ris.slu.se/.  

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Uppföljning av data baserat på RIS”. 

3.4 Delprogram: Regional övervakning av bevarandestatus i 
strandnära skogar via NILS 

Detta gemensamma delprogram är ännu inte utvecklat men det är angeläget att 
följa strändernas kvalitéer i olika avseenden, bl.a. biologisk mångfald. Delpro-
grammet bör utvecklas och testas under programperioden. Vid en betydande ök-
ning av medlen för den regionala övervakningen bör delprogrammet komma till 
stånd. Samverkan mellan länen i Mälardalen och Örebro län. Utvecklingen ska 
ske i samråd med Skogsstyrelsen. 

3.5 Delprogram: Regional övervakning av ovanliga lövskogsty-
per via NILS 

Även detta föreslagna gemensamma delprogram är under utveckling, och har som 
syfte att följa bevarandestatus i några lövskogstyper, t.ex. i avseende på trädslags-
sammansättning, ålder, förekomst av död ved. Arbetet bedrivs i samverkan mellan 
Mälarlänen och Örebro län. Skogsstyrelsen kommer att involveras. Utveckling 
och genomförande förutsätter förstärkt budget. 

3.5.1 Referenser 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Övervakning av ovanliga lövskogstyper 
via NILS, idé för utveckling”. 

 

 

 

                                                 
 Gemensamt delprogram 
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4 Programområde Jordbruksmark  

4.1 Allmänt om programområdet 
Inom detta programområde finns i det nationella miljöövervakningsprogrammet 
delprogrammet ”Typområden på jordbruksmark” innebärande mätningar av trans-
port av näringsämnen i yt- och grundvatten. Inget av de nationella undersöknings-
områdena ligger i Västmanlands län, dock har Länsstyrelsen fått bidrag – inled-
ningsvis till två områden Fiholm och Frögärde, under senaste programperioden 
endast till Fiholm. 

Den nationella miljöövervakningen inom programområdet ska med avseende på 
övervakning av landskapsstrukturer och biologisk mångfald utföras inom ramen 
för det s.k. NILS-projektet. NILS ger dock inte den upplösning som erfordras för 
en analys på länsnivå. En regional fördjupning planeras därför i samverkan med 
övriga Mälarlän. 

En riksomfattande ängs- och hagmarksinventering har genomförts av Naturvårds-
verket och Länsstyrelserna. Västmanlands län inventerades 1988-90. Inventer-
ingen har, i modifierad form, gjorts om i Jordbruksverkets regi. Denna avslutades 
2004 och kan i vissa avseenden ses som en uppföljning av Naturvårdsverkets och 
Länsstyrelsernas inventering. Länsstyrelserna har utfört inventeringen. 

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer ska följande undersökningar prioriteras: 

 Typområden på jordbruksmark 
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 Uppföljning av betes- och slåttermarker  

 Inventering av fåglar 

4.1.1 Bakgrund och övervakningsstrategi 

Den regionala övervakningen under programperioden inriktas på att följa jord-
bruksmarkens läckage av näringsämnen samt att kartlägga och följa förekomsten 
av biologiskt särskilt viktiga naturtyper och organismgrupper.  

Verksamheten är kopplad till miljömålet "Ett rikt odlingslandskap", delmålen 1 
(hävd av ängs- och betesmarker) och 2 (bevara småbiotoper) samt miljömålet ”Ett 
rikt växt- och djurliv”, delmål 1 (hejda förlusten av biologisk mångfald). RUS-
indikatorer (areal betesmark resp. slåttermark) finns för det förstnämnda delmålet. 
De torde kunna utvecklas i samband med att NILS regionaliseras. 

I länet finns följande Natura 2000-habitat knutna till jordbrukslandskapet: 6270 
Artrika silikatgräsmarker nedanför trädgränsen (11 områden), 6410 Fuktängar 
med blåtåtel eller starr (13 områden), 6450 Nordliga översvämningsängar (1 om-
råde) samt 6510 Slåtterängar i låglandet (4 områden). Dessutom har två habitatdi-
rektivsarter, väddnätfjäril (3 objekt) och större vattensalamander (3 objekt) an-
mälts till Natura2000. Objekt med fuktängar (6410) inventerades 2006 med avse-
ende på fågel. Artrika silikatgräsmarker (6270) och slåtterängar (6510) inventera-
des likaså med avseende på kärlväxter år 2006.  

Då Naturvårdsverket rekommenderar ett intervall på 12 år mellan uppföljningen 
av de typiska arterna i jordbruksmark planeras ingen uppföljning under den pro-
gramperioden för dessa naturtyper.  Uppföljning bör dock ske inför att nya ängs- 
och betesmarker restaureras. Detta ska finansieras med särskilda medel.  

Förekomsterna av större vattensalamander har följts i miljöövervakningen under 
tidigare programperioder och avses fortsätta inom ramen för uppföljning av Na-
tura 2000 eller åtgärdsprogramuppföljning.  

Väddnätfjäril har inventerats inom ramen för arbetet med åtgärdsprogram för ho-
tade arter. Uppföljande inventeringar kommer att ske genom Natura 2000 eller 
åtgärdsprogramarbetet. 

4.1.2 Prioriteringar inom programområdet 

Av de av Naturvårdsverket prioriterade områdena har i detta program fågelöver-
vakningen prioriterats, liksom regional övervakning av jordbrukslandskapets 
gräsmarker och småbiotoper inom ramen för NILS. Typområden på jordbruks-
mark är fortsatt prioriterat. 

I det föregående programmet fanns inventering och uppföljning av beteshävdade 
våtmarker och örtrika torrängar med som aktiviteter i detta programområde. Mot 
bakgrund av att Jordbruksverkets omfattande ängs- och betesmarksinventering 
genomfördes 2002-2004  har dessa prioriterats ner i miljöövervakningen och inte 
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genomförts. Under kommande programperiod sker kvalitetsuppföljningar inom 
ramen för Jordbruksverkets och Länsstyrelsens uppföljning av stödverksamheten.  

Under föregående programperiod har floraövervakning bedrivits i Länsstyrelsens 
regi och inom ramen för miljöövervakningen. Av de i övervakningen ingående 
arterna är fältgentiana, hartmansstarr och rutlåsbräken i huvudsak knutna till jord-
brukslandskapet. Floraövervakningen bör fortsätta i någon form med den nybil-
dade Botaniska Föreningen i Västmanlands län som medverkande part. 

Den dagfjärilsövervakning som redovisas i programmet blir aktuell endast under 
förutsättning att resurserna förstärks (se programområde Landskap, kap. 5). 

4.1.3 Ingående delprogram 

Följande delprogram ingår i eller berör i hög grad programområdet jordbruks-
mark. 

*Typområden på jordbruksmark. Kontroll av näringsämnesläckage från ett 
jordbruksområde vid Mälaren. Ansluter till nationellt delprogram. 

*Regional övervakning av gräsmarker i jordbrukslandskapet via NILS. 
Gemensamt för länen i Mälardalsregionen planeras fördjupning av NILS i avse-
ende på gräsmarker.  

*Regional övervakning av småbiotoper i jordbrukslandskapet via NILS. 
Gemensamt för länen i Mälardalsregionen planeras fördjupning av NILS i avse-
ende på småbiotoper.  

*Häckfågeltaxering med såväl standardrutter som fria rutter. De fria rutterna in-
gick i tidigare program. Berör bl.a. olika typer av jordbruksmark. Beskrivs när-
mare under programområde Landskap, kap. 5. 

Nattaktiva våtmarksfåglar. Berör programområdet genom att flertalet inventer-
ingsobjekt ligger i jordbrukslandskapet. Taxeringar har genomförts under föregå-
ende programperiod och bör fortsätta. Metodiken beskrivs under programområde 
våtmark.  

*Floraövervakning. Några arter knutna till jordbrukslandskapet ingår i floraöver-
vakningen (kärlväxter). I det tidigare programmet ingick också övervakning av 
vissa lokaler för rödlistade lavarter i en bredare lavundersökning som i huvudsak 
var inriktad på lavar i egenskap av indikatorer för luftföroreningar. Floraövervak-
ningen, som avses bli föremål för översyn under programperioden, beskrivs under 
programområde Landskap, kap. 5. 

4.1.4 Delprogram som inte ryms inom nuvarande budget men som skulle 
prioriteras vid en budgetökning 

Något delprogram inom programområde Jordbruksmark som prioriteras vid en 
utökad budget tas inte upp. 

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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4.1.5 Ekonomisk översikt 

Nedan redovisas de kostnader (kkr) som avses belasta särskilda medel för regional 
miljöövervakning. 

Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Typområden på jord-
bruksmark 

20 20 20 20 20 20 120 

Regional övervakning av 
gräsmarker via NILS  

75 75 75 75 75 75 450 

Regional övervakning av 
småbiotoper via NILS  

50 50 50 50 50 50 300 

Häckfågeltaxering Redovisas under programområde landskap 

Nattaktiva våtmarksfåglar Redovisas under programområde våtmark 

Floraövervakning Redovisas under programområde landskap 

Summa  145 145 145 145 145 145 870 

 

4.1.6 Andra miljöövervaknings- och uppföljningsaktiviteter som berör 
programområdet  

Kopplingar till programområdet våtmark har följande statligt eller på annat sätt 
finansierade undersökningar och uppföljningar. De planeras och finansieras i sär-
skild ordning.  

Kontroll av EU-stöd till jordbruket.  Lantbrukare kan söka EU-stöd för sin 
åkerareal och sina betesmarker. För betesmarkerna finns två alternativ – mark 
med särskilda respektive allmänna värden. Kraven för att marken ska uppnå sär-
skilda värden är att där ska finnas hävdgynnad flora, fauna eller kulturmiljövär-
den. Brukaren förbinder sig att sköta sin mark enligt kraven i fem år. Det år bru-
karen går in i stödet och om han/hon söker särskilda värden besiktigas marken. 
Om marken uppfyller kraven för särskilda värden fastställer länsstyrelsen arealen 
och om det finns några skötselfel/igenväxning. På mark med allmänna värden 
ansvarar brukaren för arealen. Informationen sammanställs i en sk åtagandeplan, 
som sedan lagras i Jordbruksverkets datasystem. 

Varje år utförs ett antal kontroller, både på åker- och betesmark. Vid kontroll 
kontrolleras ansökt areal jämfört med fastställd i åtagandeplan (om sådan finns) 
och att marken är korrekt skött. Tanken är att alla brukare ska få en kontroll under 
perioden. 

Ur datasystemet går det att få fram t.ex. hur stor areal betesmark som idag har 
särskilda värden och jämföra med tidigare år. På så sätt kan storskaliga föränd-
ringar av hävd och biologiska värden upptäckas. 
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Uppföljning av ängs- och betesmarksinventering. Jordbruksverket bedriver en 
nationell uppföljning av ängs- och betesmarksinventeringen genom att ett slump-
mässigt urval objekt inventeras genom NILS. Det finns även ett förslag till regio-
nal uppföljning, men f n ingen finansiering. 

Natura 2000. Basinventeringar och uppföljningar av jordbrukslandskapets habitat 
och arter sker enligt särskilda metoder framtagna av Naturvårdsverket. I Väst-
manlands län har en fågelinventering av strandängsbiotoper (8 objekt) genomförts 
2006. Data från denna inventering lagras t.v. på Länsstyrelsen . Vilka inventer-
ingar som kommer att ske under perioden 2009-2014 är i dagsläget oklart. Natura 
2000-uppföljningarna ska ske med sexårsintervall. 

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. Koppling till jordbruksland-
skapet har åtgärdsprogrammen för kornknarr och större vattensalamander. Korn-
knarren ingår som en av arterna i delprogrammet ”Nattaktiva våtmarksfåglar”. All 
uppföljning av förekomster av åtgärdsprogramarterna lagras i Artportalen. Till 
programområdet kan också hänföras åtgärdsprogrammet för särskilt skyddsvärda 
träd i odlingslandskapet. I åtgärdsprogrammen preciseras i regel uppföljningsbe-
hovet. 

4.2 Delprogram: Typområden på jordbruksmark  

4.2.1 Syfte  

Syftet med delprogrammet är att kartlägga och följa läckaget av näringsämnen 
från jordbruksmark i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. 

4.2.2 Bakgrund och strategi 

Mätningarna i typområdet för jordbruksmark genererar fysikalisk-kemiska data 
samt vattenföringsdata och möjliggör transportberäkningar från ett jordbruksin-
tensivt, Mälarnära avrinningsområde. 

4.2.3 Beskrivning 

I Västmanlands län påbörjades kontroll av näringsläckage i två vattendrag 1993, 
då undersökningen benämndes ”Jordbrukets recipientkontroll”, JRK. Efter en 
översyn av det nationella programmet lades mätningarna vid det ena vattendraget 
ned och i nuvarande miljöövervakningsprogram pågår undersökningar vid en sta-
tion i Västmanlands län. Mätningarna har under den senaste programperioden 
varit delfinansierade genom den nationella miljöövervakningen. Vattendraget som 
undersöks, Fiholm, avvattnar ett litet, jordbruksdominerat område i nära anslut-
ning till Mälaren. En vattenföringsstation finns och flödet mäts kontinuerligt.  

Pilotprojektet ”Greppa fosforn” leds av Jordbruksverket i samarbete med länssty-
relser, LRF, Hushållningssällskapet, SLU, Odling i balans, Naturvårdsverket och 
Vattenmyndigheten. Projektet ingår i Greppa näringen och syftar bland annat till 
att praktiskt testa om de åtgärder vi känner till idag kan påverka fosforförlusterna 
från åkermarken. Området i Fiholm är ett av tre områden i Sverige som ingår i 
projektet och mätningarna har därför intensifierats ytterligare. I dialog med be-

39 



 

rörda lantbrukare inom ett avrinningsområde ska åtgärder genomföras och genom 
noggrann uppföljning av åtgärderna inom projektet ska ny erfarenhet genereras 
kring vilka åtgärder som har bäst effekt och vilka åtgärder som är de mest genom-
förbara. Arbetssättet ska sedan kunna tillämpas i andra områden där läckage av 
fosfor är ett problem. Projektet är tänkt att löpa under perioden 2006-2009 och 
därefter bör mätningarna i bäcken fortlöpa för att se eventuella effekter av de åt-
gärder som vidtagits i tillrinningsområdet. 

Vattenprovtagning sker på uppdrag av Länsstyrelsen 30 gånger per år och kon-
sulttjänst upphandlas för analys av proverna. Provtagning sker tätare vid höga 
flöden och mera sällan vid låga flöden. Vattenföringen i bäcken registreras konti-
nuerligt med ett triangulärt överfall med mekanisk skrivande pegel och SMHI 
beräknar flödet.  

Undersökningstyper som tillämpas är ”Vattenföringsbestämningar inom miljö-
övervakningen” samt ”Ytvattenkemi, typområden”. 

Undersökningstypen ”Inventering av fastigheter och odling i typområden” har 
tillämpats vid uppstart av undersökningen och även inom projektet Greppa fosforn 
(se ovan). 

4.2.4 Samordning 

Undersökningen är samordnad med den nationella miljöövervakningen i typområ-
den på jordbruksmark genom att ingå som ett extensivt område inom det natio-
nella programmet. Den årliga utvärderingen görs av den nationella datavärden, 
vilket innebär att typområdet i Västmanlands län utvärderas på samma sätt som 
övriga typområden i Sverige. 

Undersökningen görs för tillfället i samarbete med projektet Greppa fosforn ge-
nom att provtagningstillfällen samordnas och att samma provtagare anlitas i båda 
undersökningarna. Utförare av projektet är Institutionen för markvetenskap, SLU. 
Inom projektet görs noggranna studier av odlingsförhållanden inom avrinnings-
området, som går att dra nytta av i den regionala miljöövervakningen. 

4.2.5 Objekturval  

Vattendraget som undersöks, Fiholm, avvattnar ett litet, jordbruksdominerat om-
råde i anslutning till Mälaren. Området valdes ut inför uppstarten av undersök-
ningarna 1993 och uppfyllde då de kriterier som fanns för att området skulle anses 
lämpligt för mätningar. 

4.2.6 Kvalitetssäkring  

Undersökningen genomförs enligt två undersökningstyper i handledning för mil-
jöövervakning: ”Vattenföringsbestämningar inom miljöövervakningen” och  ”Yt-
vattenkemi, typområden”. Provtagaren är bosatt nära provtagningsstationen och 
har genomfört provtagning i samråd med Länsstyrelsens personal i ett inledande 
skede. Provtagaren skickar efter genomförd provtagning vattenproverna till ana-
lyslaboratoriet enligt instruktioner från detta. Provtagaren ser även regelbundet till 
att vattenföringsstationen fungerar.  
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Inom projektet ”Greppa fosforn” som pågår i området tas vattenprover som analy-
seras m a p fysikalisk-kemiska parametrar. Dessa prover tas flödesproportionellt 
till skillnad från proverna inom ”typområden på jordbruksmark”. En jämförelse 
kommer att göras mellan resultaten från den flödesproportionella mätningen och 
ordinarie mätningar. 

4.2.7 Datahantering/Datalagring 

Följande fysikalisk-kemiska parametrar analyseras i undersökningen: pH, alkali-
nitet, konduktivitet, suspenderade ämnen, totalt organiskt kol (TOC), ammonium-
kväve, nitrat+nitrit-kväve, total-kväve, fosfat-fosfor ofiltrerat, fosfat-fosfor filtre-
rat, partikulärt fosfor, total-fosfor. 

Vattenprover tas 30 gånger per år, provtagningen sker tätare vid höga flöden och 
mera sällan vid låga flöden. Vattenföringsdata erhålls per dygn. 

Originaldata från vattenkemisk analys och vattenföringsmätningarna lagras hos 
Länsstyrelsen i Västmanlands län i excelfiler. Data levereras även till datavärden 
SLU och finns tillgängliga på deras hemsida. 

4.2.8 Utvärdering och rapportering 

Data från undersökningen utvärderas årligen av Institutionen för markvetenskap, 
SLU. Syftet med utvärderingen är att följa områdenas utveckling och trender med 
avseende på transporter av näringsämnen. Rapporterna finns tillgängliga på SLU:s 
hemsida.  

4.2.9 Tidplan och ekonomisk översikt  

Undersökningen kommer att genomföras årligen under den kommande program-
perioden. Kostnaderna för att driva undersökningen vidare beräknas till cirka 50 
000 kronor, varav 30 000 kronor finansieras av den nationella miljöövervakningen 
och resterande del av den regionala miljöövervakningen. 

4.2.10 Samfinansiärer/Samarbetspartners 

Undersökningen delfinansieras genom den nationella miljöövervakningen. 
 

4.2.11 Referenser 

SLU: Undersökningar av växtnäringsläckage från åkermark inom miljöövervak-
ningen. SLU:s hemsida. www-mv.slu.se/Vv/jrk/s_utyp.htm.  
 
SLU: Publikationsserie ekohydrologi. SLU:s hemsida. www-
mv.slu.se/Vv/publ/s_ekohy.htm.  
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4.3 Delprogram: *Regional övervakning av gräsmarker i 
jordbrukslandskapet via NILS 

4.3.1 Beskrivning 

Gemensamt för länen i Mälardalen utvecklas NILS till att omfatta regional över-
vakning av förutsättningar för biologisk mångfald i jordbrukslandskapets gräs-
marker. Huvuddragen i den regionala övervakningen via NILS beskrivs i kap. 5, 
Programområde Landskap.  

Övervakningen omfattar alla typer av gräsmarker, från triviala beten på före detta 
åkermark till artrika naturbetesmarker, för att på så vis fånga upp hela den bredd 
av biologisk mångfald som är knuten till olika typer av gräsmarker. 

Förändringar i arealer, hävdstatus samt träd- och buskskikt i jordbrukslandskapets 
gräsmarker ska övervakas på regional nivå inom naturgeografiskt lämpliga regio-
ner som sträcker sig över länsgränserna.  

Genom regelbundna utvärderingar, ska slutsatser kunna dras om statusen för bio-
logisk mångfald i jordbrukslandskapet i allmänhet och i gräsmarkerna i synnerhet. 
Övervakningens innehåll beskrivs vidare i det gemensamma delprogrammet. 

Övervakningen beräknas kunna starta under fältsäsongen 2009. 

4.3.2 Referenser 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Regional övervakning av gräsmarker i 
jordbrukslandskapet via NILS”. 

4.4 Delprogram: *Regional övervakning av småbiotoper i jord-
brukslandskapet via NILS 

4.4.1 Beskrivning 

Gemensamt för länen i Mälardalen utvecklas NILS till att omfatta regional över-
vakning av småbiotoper med avseende på biologisk mångfald. Huvuddragen i den 
regionala övervakningen via NILS beskrivs i kap. 5, Programområde Landskap.  

Övervakningen omfattar småbiotoper i åkerlandskapet. Det som registreras är 
förändringar i antal, yta och längd (beroende på vilken småbiotop det gäller), samt 
variabler som har betydelse för biologisk mångfald. Genom regelbundna utvärde-
ringar, ska slutsatser kunna dras på regional nivå inom naturgeografiskt lämpliga 
regioner om statusen för biologisk mångfald.  

Under våren 2009 har det pågått ett utvecklingsprojekt för att lösa återstående 
metodutvecklingsfrågor. I detta ingår fälttester och framtagande av en särskild 
handdatorapplikation. Reguljär övervakning planeras starta hösten 2009. 

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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4.4.2 Referenser 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Regional övervakning av småbiotoper i 
jordbrukslandskapet via NILS”. 
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5 Programområde Landskap 

5.1 Allmänt om programområdet 
Inom programområde Landskap inryms dels övervakning av storskaliga föränd-
ringar i landskapet, dels vissa programområdesövergripande övervakningsverk-
samheter inriktade på organismgrupper och/eller arter.  

På nationell nivå har ett nytt landskapsövervakningsprojekt, NILS (Nationell In-
ventering av Landskapet i Sverige) påbörjats.  Det ska genom flygbildstolkning 
och omfattande inventeringar i fält ge en bild av såväl landskapsförändringar som 
biologiska förändringar inom olika naturtyper. Detta projekt, som startades 2003 
omfattar alla landmiljöer. Ett av de viktigaste syftena är att samla data för upp-
följning av de nationella miljömålen. Upplösningen är dock sådan att analyser på 
läns- och regional nivå inte är möjliga. Genom förtätning av stickproven planeras 
att skapa möjligheter till regionala utvärderingar. 

Vissa organismgrupper som är föremål för nationella uppföljningar, hittills främst 
fåglar, förs i det nationella programmet till program området Landskap. Detta 
gäller t.ex. Svensk sjöfågelinventering och Häckfågeltaxeringen. I detta länspro-
gram förs huvuddelen av den art- och artgruppsinriktade övervakningen till detta 
programområde.  

Följande bör enligt Naturvårdsverket prioriteras i den regionala miljöövervak-
ningen. 

 Häckfågeltaxeringen 
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 Inventering av dagfjärilar 

 Landskapsanalyser med data från Riksinventeringen av skog (RIS), andra 
nationella inventeringar, artdata från Artportalen m.m. 

5.1.1 Bakgrund och övervakningsstrategi 

Den regionala övervakningen har i tidigare program inriktats på övervakning av 
storskaliga förändringar i landskapet genom jämförande flygbildstolkning av 
några representativa områden i länet. En analys har gjorts av förändringarna under 
två 10-årsperioder 1984 – 1994 och 1994 - 2004 i avseende på förändringar av ett 
antal element och gränsstrukturer i landskapet. Analysen har möjliggjorts genom 
att IR-färgbilder från dessa år funnits tillgängliga. Denna typ av uppföljning förut-
sätter återkommande flygfotograferingar av de utvalda områdena, något som be-
döms vara omöjligt att finansiera inom regional miljöövervakning under kom-
mande programperiod.  

Genom uppstarten av det regionala NILS-projektet har förutsättningar skapats att 
genom fördjupning få fram regionala data om landskapsförändringar. Detta avses 
ersätta den tidigare landskapsövervakningen i länet. 

Till programområde landskap förs här också delprogram som gäller övervakning 
av fåglar, dagfjärilar och flora, i första hand arter och artgrupper som indikerar 
miljöförändringar. 

Programområdet berör flertalet miljökvalitetsmål, dock främst ”Levande sjöar och 
vattendrag”, ”Myllrande våtmarker”, ”Levande skogar”, ”Ett rikt odlingsland-
skap” och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Miljöövervakningen genom framför allt 
NILS kan tillhandahålla underlag för såväl nationell som – om fördjupning kan 
komma till stånd – regional måluppföljning. 

Därutöver finns självfallet knytningar till Natura 2000-uppföljningen på såväl 
objekt- som habitat- och artnivå då landskapsförändringar påverkar samtliga i 
länet förekommande särskilt utpekade livsmiljöer och arter. 

Till arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper finns kopplingar, 
t.ex. genom åtgärdsprogrammen för rikkärr och för skyddsvärda träd i jordbruks-
landskapet.  

5.1.2 Prioriteringar inom programområdet 

Av de av Naturvårdsverket prioriterade områdena har häckfågeltaxering och en 
påbörjad regional fördjupning av NILS prioriterats liksom inventeringar av dag-
fjärilar. Den sistnämnda dock endast under förutsättning att budgeten förstärks. 
Andra översiktliga inventeringar av arter och artgrupper som indikerar landskaps-
förändringar har inte planerats under programperioden. 

Analyser av data från RIS är ett av de delprogram som prioriteras vid eventuell 
resursförstärkning och när lämpliga metoder för bearbetning/analys i regional 
skala finns tillgängliga. 
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5.1.3 Ingående delprogram 

Följande delprogram ingår i eller berör programområde landskap. 

*Häckfågeltaxering med såväl standardrutter som fria rutter. De fria rutterna in-
gick i tidigare program. Taxeringen berör ett flertal naturtyper/habitat. 

*Floraövervakning.  Genom årliga besök på ett antal lokaler för arter som riske-
rar att försvinna från länet ges möjligheter till punktinsatser i syfte att göra beva-
randeinsatser. Verksamheten kommer under programperioden att bli föremål för 
översyn mot bakgrund av att en botanisk förening bildats i länet.  

*Regional fördjupning av NILS. Länen i Mälardalsregionen planerar gemensamt 
en fördjupning av NILS i avseende på några naturtyper: gräsmarker och småbio-
toper i jordbrukslandskapet och myrar. Även momentet mångformighet och frag-
mentering planeras ingå på sikt. Grunddragen i regional landskapsövervakning 
genom NILS beskrivs under 5.6 nedan, och de olika naturtypsprogrammen under 
respektive programområde.  

*Utvärdering av data från RIS.  Uppföljning av förändringar i skogslandskapet, 
programområdena skog och våtmark.  Redovisas under programområde Skog, 
kap. 3. 

 

5.1.4 Delprogram som inte ryms inom nuvarande budget men som skulle 
prioriteras vid en budgetökning 

Under förutsättning att budgeten förstärks övervägs följande delprogram. Se vi-
dare den ekonomiska översikten. 

Övervakning av dagfjärilar. Pilotstudie genomförs 2009. Löpande årlig över-
vakning förutsätter medelsförstärkning. 

*Regional övervakning av stränder vid sjöar och vattendrag via NILS. För-
djupning i avseende på exploatering av stränder. Medel för utvecklingsarbete söks 
för detta delprogram som bedöms kunna starta 2010, men bara vid en budgetför-
stärkning. 

Vid en förstärkning av budgeten med 20 % kan dessutom en särskild utvärdering 
av data från häckfågeltaxeringen samt från floraövervakningen genomföras under 
programperioden, se nedanstående översikt. 

5.1.5 Ekonomisk översikt 

Nedan redovisas de kostnader (kkr) som avses belasta medel för regional miljö-
övervakning. 

 

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Häckfågeltaxering: Fria 
punktrutter 

42 42 42 42 42 42 252 

Häckfågeltaxering: Stan-
dardrutter 

18 18 18 18 18 18 108 

Floraövervakning 30 30 30 30 30 20 170 

Regional fördjupning av 
NILS 

Se programområdena Skog, Jordbruksmark och 
Våtmark 

Utvärdering av data från 
RIS 

Se programområde skog 

Summa 90 90 90 90 90 80 530 

Om budgeten förstärks med 20 % ingår även 

Övervakning av dagfjäri-
lar 

0 20 20 20 20 20 100 

Utvärdering av data från 
häckfågeltaxering 

20 0 0 0 0 30 50 

Utvärdering av data från 
floraövervakning 

0 0 0 30 0 0 30 

Om budgeten förstärks med 40 % ingår även 

Regional övervakning av 
stränder vid sjöar och 
vattendrag via NILS: ex-
ploatering m.m. 

40 40 40 40 40 40 240 

 

5.1.6 Andra miljöövervaknings och uppföljningsaktiviteter som berör pro-
gramområdet 

Kopplingar till programområde landskap har följande statligt finansierade under-
sökningar och uppföljningar. De planeras och finansieras i särskild ordning.  

Natura 2000. Basinventeringar och uppföljningar av skilda habitat och arter sker 
enligt särskilda metoder framtagna av Naturvårdsverket. I Västmanlands län har 
en uppföljning av de tre rikkärrobjekten genomförts 2006 samt en fågelinventer-
ing av strandängsbiotoper (8 objekt) samma år. Data från dessa inventeringar lag-
ras t.v. i databaser på Länsstyrelsen. Vilka uppföljande inventeringar som kommer 

                                                 
 Pilotstudie genomförs 2009 med överförda medel från 2008 
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att ske under perioden 2009-2014 är i dagsläget oklart. Natura 2000-uppföljning-
arna ska ske med sex- eller tolvårsintervall. 

Kontroll av EU-stöd till jordbruket.  För de miljöstödberättigade objekten i 
odlingslandskapet sker genom länsstyrelsernas försorg kontroller av markens 
skötsel och de åtaganden som brukaren har enligt särskilda åtagandeplaner. Dessa 
gäller för femårsperioder och följs upp minst en gång under programperioden. 
Planer och uppföljningar lagras hos Jordbruksverket, som kan tillhandahålla stati-
stik över stödverksamheten. Någon kvalitetsgranskning av objekten därutöver är 
inte aktuell. 

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. För livsmiljöerna rikkärr och 
skyddsvärda träd i odlingslandskapet finns som ovan nämnts särskilda åtgärds-
program. Enligt rikkärrsprogrammet ska i Västmanlands län fram till 2010 inte 
göras några uppföljningar av rikkärren utan enbart åtgärdsplanering och åtgärder. 
Det borde dock bli aktuellt under följande år fram till 2014  med medel för Natura 
2000-uppföljning eller åtgärdsprogrammedel. Åtgärdsprogrammet för skydds-
värda träd i odlingslandskapet skall omprövas 2008. Det kan förutsättas att någon 
form av uppföljning av tidigare inventeringar då kommer att aktualiseras. 

Koppling till programområdet har också många av de artinriktade åtgärdspro-
grammen mot bakgrund av att de signalerar landskaps- och markanvändningsför-
ändringar. All uppföljning av förekomster av åtgärdsprogramarter lagras i Art-
portalen.  

Rovdjursinventering.   Rovdjursinventeringen ingår i Länsstyrelsens regionala 
förvaltningsansvar för rovdjuren och ska även vara en del i arbetet med att för-
hindra faunakriminalitet. Inventeringsresultaten ska utgöra underlag för uppfölj-
ning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling, vid uppföljning av 
effekterna av vidtagna skadeförebyggande åtgärder, vid planering av framtida 
skadeförebyggande åtgärder samt vid Naturvårdsverkets och Länsstyrelsens beslut 
om jakt efter rovdjur. Detta innebär att Länsstyrelsen inventerar lodjur och varg 
årligen samt följer upp rapporterad förekomst av björn och kungsörn. Inventer-
ingen sker i samarbete med bl.a. Jägareförbundet Västmanland. 

Rovdjursinventeringen är statligt finansierad genom särskilda medel som fördelas 
årligen av Naturvårdsverket. Resultatet av inventeringarna registreras tillsammans 
med samtliga övriga rovdjursobservationer i Rovdjursforum, en nationell databas 
som administreras av Naturvårdsverket.   

5.2 Delprogram: *Häckfågeltaxering - fria punktrutter 

5.2.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att tillsammans med taxeringar på standardrutterna ge 
information om förändringar i fågelfaunan i länet, bl.a. som indata till miljömåls-
indikatorer.  

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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5.2.2 Bakgrund och strategi 

Undersökningen ingår i den nationella häckfågeltaxeringen på fria punktrutter 
som – tillsammans med de nationellt utlagda standardrutterna - är till för att följa 
förändringar i populationen hos vanligt förekommande fågelarter. Såväl fria 
punktrutter som standardrutter ingår i det gemensamma delprogrammet Svensk 
fågeltaxering.  

De fria rutterna i länet är utlagda för att täcka in olika typer av naturtyper och 
miljöer. Undersökningen utgör en regional förtätning av den nationella taxeringen 
och data bedöms kunna utvärderas tillsammans med data från de standardrutter 
som är belägna i länet. 

Genom att varje rutt inventeras två per år finns viss möjlighet att vid utvärderingar 
ta hänsyn till klimatets påverkan på fåglarnas förekomst.  

5.2.3 Beskrivning  

De fria punkttaxeringsrutterna lades ut fr.o.m. 1996 i tre (ursprungligen fyra) om-
råden tänkta för integrerad miljöövervakning (se kartbild i avsnitt 5.3). De 14 rut-
terna (från början 19) har sedan dess taxerats två gånger årligen (maj och juni) 
med enstaka undantag. För många av rutterna finns därför en tidsserie på 13 år t o 
m 2008. Fem av rutterna (ett område) har utgått sedan 2007 eftersom de numera 
ligger i Uppsala län.  

Metoden är standardiserad och finns beskriven på Svensk fågeltaxerings (SFT) 
hemsida - Sommarpunktrutter (se referenser) men utgör inte undersökningstyp 
inom miljöövervakningen. Varje rutt omfattar 20 punkter på vilka samtliga under 
fem minuter noterade (hörda och sedda) arter räknas. Rutterna är fördelade på 
olika typer av landskap: odlingslandskap, barrskog, lövskog, stränder etc. Data om 
biotoper noteras av inventerarna men kan vid utvärderingar också hämtas med 
hjälp av GIS, eftersom samtliga observationspunkter finns digitaliserade.  

Arbetet utförs av lokala ornitologer som levererar protokoll i digital eller analog 
form till Länsstyrelsen. En första utvärdering av resultaten genomfördes 2006 i 
form av trendanalyser för ett urval arter. 

5.2.4 Samordning 

Data från de fria punktrutterna inom länets regionala miljöövervakning ingår i de 
analyser av fria rutter som SFT gör inom nationell miljöövervakning. Därigenom 
utgör de underlag för uppföljning av nationella miljömål om biologisk mångfald 
och uppföljning inom Natura 2000, t ex genom att många fåglar är s.k. typiska 
arter för de naturtyper som ska följas upp. Det är ett av de två årliga inventerings-
tillfällena som av SFT valts ut att ingå i de nationella utvärderingarna.  

På länsnivå räknar Länsstyrelsen med att utvärdera data från de fria punktrutterna 
separat, men också tillsammans med data från de standardrutter som ligger i länet.  
En första utvärdering av trender har gjorts och Länsstyrelsen vill framöver på 
länsnivå tillämpa de miljömålsindikatorer som tagits fram för häckande fåglar i 
odlingslandskapet, skogen, våtmarker respektive vid vatten. 
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5.2.5 Objekturval 

De rutter som ingår utgör ett subjekt stickprov av länet, som ursprungligen ut-
gjorde en del i en strategi att övervaka i s.k. representativa områden. Stickprovet 
är stratifierat så att olika landskaps/naturtyper är representerade. Materialet be-
döms därigenom kunna utvärderas tillsammans med standardruttsdata även om 
rutterna valdes ut innan standardrutterna hade lanserats. 

5.2.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Inventerarna skickar in fältprotokollen till Länsstyrelsen som gör en första kon-
troll av innehållet, bl.a. att alla uppgifter finns med. Därefter går samtliga proto-
koll till Svensk fågeltaxering i Lund för dataläggning. I samband med datalägg-
ningen görs en andra kvalitetsgranskning. Därefter läggs data från en vardera av 
de två årliga inventeringarna på varje fri rutt in i SFT:s databas. Data från bägge 
inventeringstillfällena på varje rutt levereras till Länsstyrelsen som lägger in dem i 
en databas på Länsstyrelsen (Access). 

Det skulle kunna underlätta arbetet om Länsstyrelsen framöver kunde lagra sina 
grunddata från de fria punktrutterna hos en datavärd istället för att hålla egen da-
tabas. Länsstyrelsen välkomnar därför planerna på ett nytt nationellt datavärdskap 
för biologiska variabler. 

5.2.7 Utvärdering och rapportering 

En regional utvärdering av trender hos ett urval arter gjordes 2006 och har redovi-
sats i rapport (se nedan). Nationella utvärderingar av data från fria punktrutter 
görs årligen och rapporterna finns att hämta hos Svensk Fågeltaxering i Lund (se 
referens nedan). 

Länsstyrelsen avser testa användning av de nationellt framtagna fågelindikato-
rerna på data från de fria punktrutterna så snart utrymme kan frigöras inom ordi-
narie verksamhet eller genom ett särskilt uppdrag.  

5.2.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Inventeringarna avses fortsätta årligen under programperioden och kostar för när-
varande cirka 42 000 kr per år. Vid en eventuell förstärkning av budgeten med 20 
% har Länsstyrelsen även reserverat särskilda medel för utvärdering av data. 

5.2.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Inventeringarna finansieras helt med medel för regional miljöövervakning. Lokala 
ornitologer utför arbetet och Västmanlands ornitologiska förening hjälper vid be-
hov till att rekrytera nya medarbetare. Dessutom ingår samarbete med nationell 
miljöövervakning i form av SFT om bl.a. datahantering och samarbete i Mälarda-
len om planering av häckfågeltaxeringen. 

5.2.10 Utvecklingsbehov och brister 

Det finns behov av att förbättra datahanteringen och att använda materialet till att 
på länsnivå beräkna nu etablerade miljömålsindikatorer (se ovan).  
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Inför nästkommande programperiod (efter 2014) behöver Länsstyrelsen på nytt ta 
ställning till de fria rutternas ställning i övervakningen. Det finns flera tänkbara 
handlingsvägar. De fria rutterna kan användas vidare som regional förtätning i 
nuvarande omfattning eller med enbart ett taxeringstillfälle per år. Man kan också 
tänka sig att enbart använda data från de nationella standardrutterna och göra  
utvärderingar för en grupp av län. Även regional förtätning med extra standard-
rutter (som nystartas) kan övervägas. Resultat av kommande utvärderingar av data 
får vara vägledande för detta val. 

5.2.11 Referenser 

Svensson, S. Manual för häckfågeltaxering med fritt valda punktrutter (s.k. 
punkttaxering). Lunds Universitet. www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/metod-SHT.htm.  

Pettersson, T. 2006. Fåglars antal – en indikation på miljötillståndet i Västman-
lands län. Utvärdering av data från fågeltaxeringar 1996-2005. Länsstyrelsens 
rapport 2006:11. www.u.lst.se/NR/rdonlyres/A65E73FC-D94E-475B-B854-
F64498F8EBF5/0/Rapport2006_11_Faglarsantal.pdf.  

Lindström, Å. m.fl. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrappor-
ter från Ekologiska institutionen vid Lunds Universitet. 
www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/arsrapporter.htm.  

5.3 Delprogram: *Häckfågeltaxering - standardrutter 

5.3.1 Syfte 

Undersökningens syfte är att ge information om förändringar i de vanligare fåg-
larnas antal i länet/Mälardalen, bl.a. som indata till miljömålsindikatorer.  

5.3.2 Bakgrund och strategi  

Undersökningen utgör en delmängd av den nationella fågeltaxeringen på stan-
dardrutter som är inriktad på att följa förändringar i populationen hos vanligt före-
kommande fågelarter. Standardrutterna ingår i det gemensamma delprogrammet 
Svensk fågeltaxering och de flesta län har inkluderat dem i sin miljöövervakning. 
Rutterna är utlagda över landet som ett systematiskt stickprov för att täcka in olika 
naturtyper och miljöer i proportion till förekomst.  

I häckfågeltaxeringen inom regional miljöövervakning i Västmanlands län ingår 
förutom standardrutter även fria punktrutter utlagda av Länsstyrelsen. 

5.3.3 Beskrivning 

Huvudman för undersökningen är Svensk Fågeltaxering vid Lund universitet och 
metoden beskrivs utförligt på deras hemsida (se referens nedan). Inventeringarna 
på standardrutter inleddes 1996 som ett komplement till de fria punktrutterna och 
har med tiden fått allt större omfattning. De ingår i den nationella miljöövervak-
ningen som finansierar delar av arbetet. 

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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Standardrutterna är utlagda i ett jämnt nät över Sverige och utgör därför ett objek-
tivt stickprov vad gäller biotoper och olika delar av landet. Varje rutt består av en 
kvadrat med sidan 2 km och inventeras genom punkttaxering på 8 ställen – 5 mi-
nuter vardera – och linjetaxering på 8 sträckor däremellan – cirka 30 minuter per 
sträcka. 

Det finns totalt 716 standardrutter i landet och 8 av dem ligger inom Västman-
lands län, ytterligare 1 delas med Örebro län. Enligt metoden ska varje rutt in-
venteras en gång per år, vilket är Länsstyrelsens ambition att upprätthålla i länet.     

Inventeringarna utförs av lokala ornitologer som levererar protokoll till Lunds 
Universitet, där kvalitetssäkring, dataläggning och bearbetning sköts. Länsstyrel-
sen hjälper vid behov till att rekrytera inventerare och betalar även en ersättning 
till inventeraren för varje utförd rutt. 
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5.3.4 Samordning 

Standardrutterna ingår redan idag i såväl nationell som regional miljöövervakning 
och utgör därigenom underlag för uppföljning av nationella miljömål om biolo-
gisk mångfald och uppföljning inom Natura 2000 (det sistnämnda genom att 
många fåglar är s.k. typiska arter för de naturtyper som ska följas upp). 

Data från standardrutterna används för de nationella miljömålsindikatorerna häck-
ande fåglar i skogen, i odlingslandskapet, i våtmarker respektive vid vatten. 

5.3.5 Objekturval 

Urvalet är gjort på nationell nivå som ett systematiskt stickprov.   

5.3.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Inventerarna skickar fältprotokollen direkt till Lunds Universitet som utför kvali-
tetssäkringen och även lagrar data i en databas (format MS Access). Data för rut-
ter i Västmanlands län levereras till Länsstyrelsen årligen i format MS Excel. 

5.3.7 Utvärdering och rapportering 

Nationella utvärderingar av materialet görs årligen och redovisas i rapporter som 
finns tillgängliga på webbplats hos Lunds Universitet (se länk nedan). Rappor-
terna innehåller bl.a. data om trender för ett stort antal arter, och även samman-
slagna index för olika naturtyper. Index i form av indikatorer för miljömålsupp-
följning presenteras på miljömålsportalen, på nationell nivå och för AB, C, D, T 
och U län som grupp.  

Länsstyrelserna i Mälardalen har även diskuterat om det finns behov av andra 
utvärdering i denna skala. Länsstyrelsen i Västmanlands län avser att under pro-
gramperioden 2009-2014 utvärdera data från standardrutterna i länet i kombina-
tion med data från fria punktrutter genom att tillämpa dem på framtagna miljö-
målsindikatorer inom RUS (baserat på sammanvägda s k TRIM-index för ett urval 
arter).  

5.3.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Inventeringarna avses fortsätta årligen under programperioden och kostar för när-
varande cirka 18 000 kr per år. Därutöver har länsstyrelsen reserverat 30 000 kr 
för en utvärdering av data år 2013 vid en förstärkt budget (20%).  

5.3.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Inventeringarna i fält finansieras av regional miljöövervakning, medan projekt-
ledning och datahantering i Lund finansieras av nationell miljöövervakning. Lo-
kala ornitologer – de flesta aktiva inom Västmanlands ornitologiska förening, 
VOF - utför arbetet efter instruktioner från Svensk Fågeltaxering i Lund. Länssty-
relsen hjälper vid behov till att rekrytera nya medarbetare i samarbete med VOF. 
Länsstyrelserna i Mälardalen har inlett ett samarbete om gemensamma rutiner för 
arbetet och har diskuterat gemensamma utvärderingar. 
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5.3.10 Utvecklingsbehov och brister 

Det finns olika alternativ till regional förtätning inom häckfågeltaxeringen efter 
2014, varav regional förtätning med fler standardrutter är ett (se avsnitt 5.2.10).  

5.3.11 Referenser 

Svensson, S. Manual för häckfågeltaxering med fast standardrutt (kombinerad 
linje- och punkttaxering). Lunds Universitet. www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/metod-
standard.htm.   

Lindström, Å. m.fl. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. Årsrappor-
ter från Ekologiska institutionen vid Lunds Universitet. 
www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/arsrapporter.htm.  

Beskrivning på Naturvårdsverkets hemsida. www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-
miljon/Miljoovervakning/Programomraden/Landskap/Svensk-Fageltaxering/.  

Miljömålsportalen. http://www.miljomal.se/Alla-indikatorer/ 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Häckfågeltaxering”. 

5.4 Delprogram: *Floraövervakning (floraväkteri) 

5.4.1 Syfte 

Ett förstahandssyfte är att övervaka förekomsten av hotade arter och andra an-
svarsarter i länet för att kunna dra slutsatser om beståndsutveckling och vilka hot 
som föreligger mot förekomsterna. Ett andra syfte är att väcka uppmärksamhet 
kring förändringar i landskapet som påverkar biologisk mångfald och engagera 
intresserade personer att medverka i miljöarbetet. 

5.4.2 Bakgrund och strategi 

En nationell floraövervakning (floraväkteri) startades 1987 av Världsnaturfonden 
WWF i samarbete med ArtDatabanken. Verksamheten omfattar nu hela landet 
och sedan 2005 samordnar Svenska Botaniska Föreningen floraväkteriet på riks-
nivå. Floraväktarna är ett ideellt nätverk av botanister och naturintresserade per-
soner som övervakar våra mest sällsynta växter. Verksamheten engagerar ett stort 
antal personer i botaniska föreningar runt om i landet.  

I Västmanlands län har en sådan förening saknats, vilket föranlett Länsstyrelsen 
att starta verksamheten inom ramen för miljöövervakningen. Under 2008 har 
emellertid en botanisk förening bildats i länet. Under programperioden kommer 
därför verksamheten att bli föremål för diskussioner i avseende på omfattning, 
form och ansvarsfördelning.  

Floraövervakningen i Västmanlands län inleddes i Länsstyrelsens regi på 1990-
talet med behovsutredningar och framtagandet av en tämligen omfattande basdo-
kumentation inklusive fältkontroller för ett antal rödlistade och sällsynta kärlväxt-

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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arter. Floraövervakningen med engagerande av lokalt verksamma personer star-
tade i sin nuvarande form 2002. Ett knappt 20-tal personer har under denna period 
övervakat drygt 30 kärlväxtarter - främst rödlistade arter - på över 100 lokaler. Av 
de 27 rödlistade arterna som hittills har övervakats inom floraväkteriet tillhör 19 
hotkategorierna Starkt hotade (EN) eller Sårbara (VU). De övriga åtta tillhör röd-
listningskategorin Missgynnade (NT).  

 

5.4.3 Beskrivning 

Det nationella floraväkteriet har varit nästan uteslutande inriktat på kärlväxter. På 
samma sätt har som nämnts den övervakning som hittills bedrivits i länet i princip 
varit inskränkt till kärlväxter.  

Metoden går ut på att kvantifiera förekomsterna av arterna ifråga på ett för varje 
enskild art anpassat sätt (individräkning, beståndsareal, täckningsgradsskala) för 
att möjliggöra en uppföljning. Den utredning som gjorts av Länsstyrelsen i Öster-
götlands län (Elf, 2001) har legat till grund för detta. 
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Floraövervakningen är som namnet anger en övervakning av kända förekomster 
och ger normalt inte utrymme för eftersök på nya lokaler. I samband med skilda 
typer av inventeringar kommer dock ny information fram som kan föranleda änd-
ringar och kompletteringar av verksamheten. Annat som kan föranleda ändringar, 
då i första hand kompletteringar, är t.ex. bedömningen av hotstatus för arterna 
ifråga, dvs. en ny rödlista som kan förutses komma under programperioden. 

 

Arter som övervakats inom floraväkteri t o m 2008 

Hotkategori Starkt hotad (EN)  

Aristolochia clematitis hålrot 

Bromus arvensis renlosta 

Cardamine parviflora strandbräsma 

Dianthus armeria knippnejlika 

Potamogeton acutifolius spetsnate 

Hotkategori Sårbar (VU)  

Botrychium matricariifolium rutlåsbräken 

Botrychium virginianum stor låsbräken 

Carex hartmanii hartmansstarr 

Carex pulicaris loppstarr 

Chimaphila umbellata ryl 

Galium triflorum myskmåra 

Gentianella campestris fältgentiana 

Lathyrus tuberosus knölvial 

Malva pusilla vit kattost 

Persicaria foliosa ävjepilört 

Polygala comosa toppjungfrulin 

Potamogeton compressus bandnate 

Pulsatilla vernalis mosippa 

Viola uliginosa sumpviol 

Hotkategori Missgynnad(NT)  

Campanula cervicaria skogsklocka 

Cephalanthera rubra rödsyssla 

Epipogium aphyllum skogsfru 

Geranium bohemicum svedjenäva 

Lavatera thuringiaca gråmalva 

Potamogeton friesii uddnate 

Saxifraga osloensis hällebräcka 

Scirpus radicans bågsäv 
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Vid kommande översyn av länets floraövervakning bör bl.a. ställning tas till hu-
ruvida förekomsten av vissa hotade och lättigenkännliga kryptogamarter bör om-
fattas av övervakningen. 

Verksamheten genomförs i första hand med lokalt anlitade personer. Om möjligt 
bör reserver vidtalas som kan rycka in vid förfall av någon av de ordinarie väk-
tarna. I sista hand bör länsstyrelsens tjänstemän åtgärda eventuella brister i över-
vakningen.  

5.4.4 Samordning 

Övervakning av förekomst av enskilda arter förekommer även i andra samman-
hang. I Natura 2000-arbetet förutsätts att berörda länder följer upp förekomsterna 
av de växtarter som förtecknats i habitatdirektivets bilaga 2. Av dessa finns endast 
fem i Västmanlands län, en kärlväxtart och fyra arter mossor. Därutöver kan i 
Natura 2000-uppföljningen ingå kvalitetsindikatorer i form av enskilda arter för 
de habitat som utpekats.  

Vidare har i flera åtgärdsprogram för hotade arter lagts fast uppföljningar av före-
komster. Av de arter som är föremål för åtgärdsprogram finns ett 20-tal - såväl 
kärlväxter som kryptogamer - i Västmanlands län.  

Det är angeläget att all artinriktad övervakning av enskilda växtarter samordnas. 
En samplanering försvåras dock av att den långsiktiga planeringen och finansie-
ringen på längre sikt av såväl Natura 2000 som åtgärdsprogrammen är osäker.  

5.4.5 Objekturval 

Det geografiska objekturvalet styrs av de arter som är föremål för övervakningen. 
I princip samtliga kända förekomster av de listade arterna ska ingå i verksamhe-
ten. 

5.4.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Data från floraövervakningen har hittills samlats i en Access-databas på Länssty-
relsen. Den databasmodell som tagits fram av Svenska Botaniska Föreningen har 
använts. Såväl äldre data som tillkommande förutsätts, antingen via Länsstyrelsen 
eller direkt av inventeraren, läggas in i Artportalen för att göras allmänt tillgäng-
lig. 

5.4.7 Utvärdering och rapportering 

Utvärdering av insamlade data genomfördes senast 2007 och avses upprepas vart 
femte år av Länsstyrelsen alternativt Botaniska Föreningen i Västmanlands län. 
Resultat sprids såväl på Internet som i tryckt form.  

5.4.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Övervakningen av de utvalda förekomsterna genomförs årligen. Kostnaderna har 
beräknats till 30 000 kronor årligen.  
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5.4.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Se ovan angående samverkan. 

5.4.10 Utvecklingsbehov och brister 

Den artinriktade övervakningen, såväl floraväkteri som annan, borde bli föremål 
för en samordning på nationell nivå med enhetlig finansiering. Frågan om den hör 
hemma i miljöövervakningen eller i någon annan naturvårdsdisciplin bör därvid 
klarläggas. 

5.4.11 Referenser 

Alm, G. 2005. Strategi för floraövervakningen i Västmanlands län. Länsstyrelsen 
i Västmanlands län. www.u.lst.se/NR/rdonlyres/E235D96F-DCCB-45D8-9F1A-
5089E730B0BB/0/Strategi.pdf.  

Edqvist, M. 2009. Handledning för floraväktarverksamheten. Svenska Botaniska 
Föreningen. 

Elf, A. 2001. Standardisering av metodik för övervakning av rödlistade kärlväx-
ter. Länsstyrelsen Östergötland, rapport nr 2001:19. 

Gärdenfors, U. (ed.) 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005-The 2005 red List of 
Swedish Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala. 

Lif, M. 2007. Övervakning av rödlistade kärlväxter. Floraväkteri i Västmanland 
under åren 2002 till 2007. Länsstyrelsen i Västmanlands län, rapport 
2007:16. www.u.lst.se/u/Publikationer/Rapportserie/2007/Rapport_2007_16.htm.  

 

5.5 Övergripande delprogram: *Regional fördjupning av NILS  
(se även specifika delprogram för olika naturtyper under re-
spektive programområde) 

5.5.1 Syfte 

Syftet med delprogrammet är att följa förändringar i landskapet: naturtypers och 
biotopers utbredning och innehåll − för att därigenom direkt eller indirekt över-
vaka biologisk mångfald. 

5.5.2 Bakgrund och övervakningsstrategi 

År 2003 startade det nationella delprogrammet NILS – Nationell inventering av 
landskapet i Sverige. Inom detta övervakas landskapsförändringar i utvalda ytor 
utlagda som ett regelbundet stickprov över landet (se vidare nils.slu.se). Delpro-
grammet bedrivs som ett rullande omdrev där varje yta inventeras vart femte år. 

Under 2007 startade ett regionalt utvecklingsprojekt med syftet att studera hur 
länsstyrelserna kunde dra nytta av NILS inom den regionala miljöövervakningen. 

                                                 
* Gemensamma delprogram 
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En grundtanke var att kunna få fram användbara resultat i regional skala genom 
att utöka datainsamlingen inom NILS inom utvalda delar av programmet. Det har 
visat sig att även denna utökning av NILS av ekonomiska skäl kommer att bedri-
vas inom samma utvalda ytor som används inom nationella NILS och tanken är 
också att anlita samma fältpersonal. 

Utvecklingsprojektet fokuserade under 2007 på tre teman: areella markslag, små-
biotoper och skyddsvärda träd i odlingslandskapet samt landskapsmönster. Under 
2008 och 2009 har utvecklingsarbetet gått vidare för att få fram operativa metoder 
för delar av dessa teman, och övervakning genom regional fördjupning av NILS 
kommer att starta successivt fr.o.m. 2009.  

Av praktiska skäl kommer verksamheten att delas upp i ett antal delprogram som i 
det regionala miljöövervakningsprogrammet beskrivs under respektive program-
område.  

För att möjliggöra övervakning av så många naturtyper som möjligt designas del-
programmen så att utvärderingsbara resultat erhålls för större områden än ett en-
skilt län, t ex grupper av län eller naturgeografiska regioner. Länen formerar sig i 
grupper inom de olika delprogrammen, alltefter regionala behov och priorite-
ringar. 

5.5.3 Beskrivning 

För följande fyra regionala delprogram inom NILS finns beskrivningar av  ge-
mensamma delprogram inom miljöövervakningen tillgängliga, och de tre först-
nämnda är prioriterade för start 2009. 

Delprogram Programområde 

Gräsmarker i jordbrukslandskapet Jordbruksmark 

Småbiotoper i jordbrukslandskapet in-
klusive skyddsvärda träd 

Jordbruksmark 

Myrar: bevarandestatus och exploate-
ring 

Våtmark 

Övervakning av stränder vid sjöar och 
vattendrag: exploatering m.m. 

Landskap 

 

Under 2008 pågick utvecklingsarbete inom dessa delprogram och pågår även un-
der 2009 för två av dem (småbiotoper och stränder). Till de fyra i tabellen ovan 
beräknas det senare komma ett delprogram inom temat landskapsmönster (frag-
mentering/konnektivitet) där det fortfarande återstår mer utvecklingsarbete. Detta 
delprogram bygger på analyser av data insamling genom övriga delprogram inom 
NILS, exempelvis småbiotoper. 
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Det finns också planer på två delprogram inom programområde skog som bygger 
på NILS, nämligen ”Bevarandestatus i strandnära skogar” och ”Ovanliga löv-
skogstyper”. 

5.5.4 Samordning 

Den regionala övervakningen inom NILS är direkt integrerad med den nationella 
miljöövervakningen eftersom den har det nationella NILS’ design som utgångs-
punkt. Därigenom finns det också kopplingar till uppföljning av Natura2000, upp-
följning av Ängs- & betesmarksinventeringen och kulturmiljöövervakning. 

5.5.5 Objekturval 

Det nationella NILS består av ett regelbundet stickprov av ytor över landet. Den 
regionala övervakningen inom NILS kommer att bedrivas genom ytterligare in-
venteringsinsatser inom de ursprungliga NILS-ytorna. 

 

. 
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5.5.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Datalagring och kvalitetssäkring bör ske inom NILS-organisationen. Ett uttalat 
datavärdskap för data från övervakning inom NILS har av Naturvårdsverket pe-
kats ut som prioriterat. 

5.5.7 Utvärdering och rapportering 

Lämpligt intervall för större utvärderingar och rapporteringar av data är 5 år, tiden 
för ett omdrev. Det är dock angeläget för länen att kunna ta del av insamlade data 
tidigare. Om möjligt bör samordningsfördelar med rapportering inom nationella 
NILS utnyttjas. 

5.5.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Utvecklingsarbete har pågått sedan 2007 och kommer till viss del att pågå även 
under 2009. Reguljär verksamhet kan dock starta successivt fr.o.m. 2009. Väst-
manlands län räknar med att avsätta cirka 175 000 kr per år inom befintliga re-
sursramar, för följande delprogram: gräsmarker, småbiotoper, och myrar. Strand-
exploatering samt delprogrammen inom programområde skog har placerats bland 
de delprogram som prioriteras om resurserna förstärks med 40 %.  

5.5.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Samarbete med nationell miljöövervakning och med andra länsstyrelser i Mellan-
sverige är själva hörnstenen i regional övervakning via NILS. Samarbete med 
Riksantikvarieämbetet och Jordbruksverket har också bedrivits inom utvecklings-
projektet. Ett fortsatt samarbete med nationella sektorsmyndigheter, även Skogs-
styrelsen, är angeläget och för vissa delar troligen avgörande. .  

5.5.10 Utvecklingsbehov och brister 

Under 2009 genomförs kompletterande metodutvecklingsarbete vad gäller småbi-
otoper i jordbrukslandskapet och strandexploatering, med särskilda utvecklings-
medel från Naturvårdsverket. Även för delprogram inom NILS i skog samt land-
skapsmönster (fragmentering/konnektivitet) återstår utvecklingsarbete.  

5.5.11 Referenser 

Rygne, H. (red.) 2008. Hur kan NILS användas inom regional miljöövervakning 
och miljömålsuppföljning – rapportering av ett utvecklingsprojekt inom den regi-
onal miljöövervakningen 2007. Länsstyrelsens i Örebro län. Publ. nr 2008:24. 
www.t.lst.se/NR/rdonlyres/3ACC5685-9FA3-4D9F-B89C-
67BDE9469C63/0/2008_24_NILS_web.pdf. 

Rygne, H. (red.), 2009. Metodutveckling för regional miljöövervakning och mil-
jömålsuppföljning via NILS. Länsstyrelsen i Örebro län. Publ.nr. 2009:25.  

NILS hemsida. http://nils.slu.se/.  
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5.6 Delprogram: Övervakning av dagfjärilar  

5.6.1 Syfte 

Fjärilsfaunan är en bra indikator på landskapsförändringar. Syftet med detta del-
program är att erhålla trender för populationer av dagfjärilar och upptäcka föränd-
ringar i artsammansättningen för att därigenom kunna dra slutsatser om hur olika 
livsmiljöer förändras. 

5.6.2 Bakgrund och strategi 

Länsstyrelsen i Östergötland har utrett möjligheterna att genomföra en nationell 
dagfjärilsövervakning (Karlsson 2007) på landskapsnivå och ett nationellt möte 
om utformning hölls i oktober 2008. En kompletterande utredning om lämplig 
utformning av dagfjärilsövervakning har gjorts av Lunds Universitet på Natur-
vårdsverkets uppdrag 2008-2009 (Franzén, opublicerad rapport). 

Även på regional nivå är en sådan övervakning av intresse att genomföra. Dagfjä-
rilarna är förhållandevis lätta att artbestämma, bra aktuell bestämningslitteratur 
finns tillgänglig och intresse från allmänheten finns att medverka i undersök-
ningen. 

5.6.3 Beskrivning 

Metodbeskrivning finns i ovannämnda rapporter. En metod som föreslås går i 
korthet ut på att slingor uppdelade i sektioner läggs ut och inventeras vid några 
tillfällen per säsong under gynnsamma väderleksförhållanden. Den bygger på att 
intresserade personer engageras för att mot begränsad ersättning (i princip för 
eventuella utlägg) genomföra inventeringarna.  Även inventeringar på punkter (= 
liten yta) eller transekter inom en större yta föreslås som metoder. 

Under 2009 genomför Länsstyrelsen ett pilotprojekt där inventeringar på slingor 
prövas på ett tiotal lokaler. 

5.6.4 Samordning 

Verksamheten skall självfallet koordineras med ett eventuellt kommande natio-
nellt delprogram. Pilotprojektet 2009 baseras på föreslagen metod och med kon-
takter med andra län med liknande aktiviteter.   

5.6.5 Objekturval 

Under pilotprojektet 2009 har slingorna lagts ut i samråd med inventerarna för att 
dels täcka in olika naturtyper, dels vara relativt lättillgängliga. Det sistnämnda är 
viktigt eftersom slingorna ska inventeras flera gånger per säsong. 

5.6.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Under pilotprojektet levererar inventerarna data till Länsstyrelsen på särskilda 
protokoll. Det är önskvärt att åtminstone ett urval av observationerna även lagras i 
Artportalen. Om delprogrammet ska drivas vidare behövs en databas som kan 
hantera data från slingor uppdelade i sektioner. 
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5.6.7 Utvärdering och rapportering 

Länsstyrelsens ambition är att utvärdera inkomna data vart femte år om delpro-
grammet kommer igång. 

5.6.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Ett pilotprojekt genomförs under 2009 i länet. Fortsatt årlig verksamhet förutsätter 
förstärkt budget (20 %). 

5.6.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Då verksamheten förutsätter medverkan av kunniga personer med lokal anknyt-
ning har samarbete etablerats med Entomologiska Föreningen i Dalarna och 
Västmanland och andra föreningar verksamma i länet. 

5.6.10 Utvecklingsbehov och brister 

Bl.a. frågor rörande datalagringen behöver utredas. 

5.6.11 Referenser 

Karlsson, T. 2007. Nationell övervakning av dagaktiva fjärilar - Utvärdering och 
förslag till utformning av en volontärbaserad övervakning. Rapport 2007:23. 
Länsstyrelsen Östergötland. www.e.lst.se/NR/rdonlyres/A5DEAFFE-C99F-4543-A502-
78B3A5DC077B/0/Fj%C3%A4rilsrapport_slutversion.pdf. 
 
Franzén, M. 2009. Fördjupad utredning och förslag till volontärbaserad dagfjä-
rilsövervakning. Opublicerad rapport till Naturvårdsverket.  
 

5.7 Delprogram: Regional övervakning av stränder vid sjöar och 
vattendrag via NILS - exploatering m.m. 

5.7.1 Beskrivning 

Medel för utvecklingsarbete under 2009 har beviljats för detta delprogram som 
bedöms kunna starta 2010, men bara vid en budgetförstärkning. I första hand 
Mälarlänen och Örebro län blir involverade i detta delprogram, som syftar till att 
följa förändringar av markanvändning och exploateringsgrad längs sjö- och vat-
tendragsstränder. 

5.7.2 Referenser 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Regional övervakning av stränder vid 
sjöar och vattendrag via NILS” 

                                                 
 Gemensamt delprogram 
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6 Programområde Våtmark 

6.1 Allmänt om programområdet 
Länet omfattas av den nationella våtmarksinventeringen (VMI), som ger en hel-
täckande bild av de större våtmarkerna i länet. VMI har under de senaste åren 
kompletterats med en inventering av rikkärr. Alla data från VMI och från rik-
kärrsinventeringen är levererade till SLU Miljödata. 

Uppföljningen av VMI torde vara en nationell angelägenhet och bör ingå i det 
nationella programmet. De våtmarksmiljöer och våtmarksobjekt som är utpekade i 
EG:s habitatdirektiv bör i första hand följas upp inom ramen för Natura 2000-ar-
betet.  

Inom programområdet bör enligt Naturvårdsverket följande prioriteras i den regi-
onala miljöövervakningen: 

 Övervakning av våtmarksfåglar 

 Satellitbaserad övervakning av våtmarker 

 Övervakning av groddjur 

6.1.1 Bakgrund och övervakningsstrategi 

Övervakningen har hittills inriktats på att kartlägga rikkärr i egenskap av biolo-
giskt särskilt viktig våtmarkstyp. Fortsatt övervakning bör innefatta att med regel-
bundna intervall återinventera skilda typer av våtmarker i avseende på mängd, 

64 



 

påverkan samt förändringar av vegetation och fauna. Våtmarkerna som värdefulla 
landskapselement bör följas med fjärranalys kombinerat med fältstudier inom 
ramen för NILS-projektet, som beskrivs under programområde Landskap, kap. 5. 

Verksamheten har en direkt koppling till miljömålen "Myllrande våtmarker" sär-
skilt delmålen 3 (skogsbilvägar) och 4 (våtmarker i odlingslandskapet) samt ”Ett 
rikt växt- och djurliv”, delmål 1 (hejda förlusten av biologisk mångfald). Ingen av 
de i dagsläget utpekade RUS-indikatorerna för dessa miljömål har dock direkt 
bäring på den regionala miljöövervakningen. 

I länet finns följande våtmarkshabitat i utpekade Natura 2000-områden: 7110 
Högmossar (8 objekt), 7140 Öppna svagt välvda mossar, fattiga och intermediära 
kärr och gungflyn (14 objekt), 7230 Rikkärr (3 objekt) samt 7310 Aapamyrar (1 
objekt). Uppföljningen av dessa habitat och objekt förutsätts i huvudsak ske inom 
ramen för arbetet med Natura 2000. I vilken utsträckning de särskilda biologiska 
värden som är knutna till habitaten blir föremål för regelbundna uppföljningar är 
oklar. För de tre rikkärrsobjektens del är uppföljningsbara vegetationsinventer-
ingar med transekter och provytor genomförda 2006. För objekten inom de övriga 
våtmarkshabitaten saknas motsvarande undersökningar men förutsätts komma till 
stånd. För rikkärren har dessutom ett särskilt program tagits fram inom ramen för 
åtgärdsprogramarbetet för hotade arter. 

Av de våtmarksarter som utpekats i habitatdirektivet förekommer större vattensa-
lamander i tre anmälda N2000-objekt. Denna art har varit föremål för återkom-
mande inventeringar inom ramen för den regionala miljöövervakningen såväl 
inom som utom N2000-objekten. Dessa inventeringar avses fortsätta. För denna 
art har dessutom tagits fram ett åtgärdsprogram som föreskriver regelbunden upp-
följning av kända förekomster. Därutöver är ett objekt anmält i egenskap av lokal 
för käppkrokmossa. Förekomsten av denna art bör bli föremål för uppföljning på 
alla kända lokaler inom ramen för Natura 2000. 

6.1.2 Prioriteringar inom programområdet 

Av de av Naturvårdsverket prioriterade områdena har i detta program fågelöver-
vakningen prioriterats, liksom regional övervakning av våtmarker inom ramen för 
NILS. Övervakning av groddjur är inte aktuell under kommande programperiod. 
Större vattensalamander, som under föregående programperiod har följts i miljö-
övervakningens regi, kommer framöver att följas upp inom ramen för Natura 2000 
och Åtgärdsprogram för hotade arter. 

I tidigare program ingick inventering och uppföljning av rikkärr och källkärr. En 
detaljerad inventering av förekomsten av rikkärr har också genomförts under åren 
2005-2006. Rikkärren är såväl Natura 2000-habitat som föremål för ett särskilt 
program inom ramen för arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter. Uppfölj-
ningen av rikkärr och vissa rikkärrarter förutsätts ske inom ramen för dessa och 
något delprogram rörande rikkärr tas därför inte upp i miljöövervakningspro-
grammet för perioden 2009-2014. 
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Under föregående programperiod har floraövervakning bedrivits i Länsstyrelsens 
regi inom ramen för miljöövervakningen. Ett par hotade våtmarksarter har ingått, 
nämligen knottblomster och bågsäv. Floraövervakningen bör fortsätta i Länssty-
relsens regi men bör bli föremål för översyn i samband med att den nybildade 
Botaniska Föreningen i Västmanlands län får en roll i verksamheten.  

6.1.3 Ingående delprogram 

Följande delprogram ingår i eller berör programområdet våtmark: 

*Häckfågeltaxering med såväl standardrutter som fria rutter. De fria rutterna in-
gick i tidigare program. Berör skilda typer av våtmarker. Beskrivs närmare under 
programområde Landskap, kap. 5. 

Nattaktiva våtmarksfåglar. Taxeringar har genomförts under föregående pro-
gramperiod och bör fortsätta. Föreslås bli ett gemensamt delprogram. Metodiken 
beskrivs nedan. Den bör utvecklas och samordnas med liknande undersökningar 
på andra håll. 

*Regional övervakning av myrar via NILS. Gemensamt för länen i Mälardals-
regionen planeras fördjupning av NILS i avseende på myrar (vegetation, hydro-
morfologi och exploatering).  

*Floraövervakning. Ett par våtmarksarter ingår i floraövervakningen. Verksam-
heten som blir föremål för översyn under programperioden beskrivs under pro-
gramområde Landskap, kap. 5.  

*Utvärdering av data från RIS. Vissa data som samlas in av riksinventeringen 
av skog kan ge information om tillståndet i skogslandskapets våtmarker. Delpro-
grammet beskrivs under programområde Skog, kap. 3. 

 

6.1.4 Delprogram som inte ryms inom nuvarande budget men som skulle 
prioriteras vid en budgetökning 

*Satellitbaserad övervakning av våtmarker. Den nationella uppföljningen av 
våtmarksinventeringen kan medföra vissa insatser från Länsstyrelsens sida under 
programperioden. 

Nattaktiva våtmarksfåglar, utvärdering.  Data från delprogrammet avses ut-
värderas särskilt om budgeten tillåter detta. 

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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6.1.5 Ekonomisk översikt 

Nedan redovisas de kostnader (kkr) som avses belasta medel för regional miljö-
övervakning. 

 

Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Häckfågeltaxering Redovisas under programområde Landskap 

Nattaktiva våtmarksfåglar 30 30 30 30 30 30 180 

Regional övervakning av my-
rar via NILS 

50 50 50 50 50 50 300 

Floraövervakning Redovisas under programområde Landskap 

Utvärdering av data från RIS Redovisas under programområde Skog 

Summa  80 80 80 80 80 80 480 

Om budgeten förstärks med 20 % ingår även 

Satellitbaserad övervakning 
av våtmarker 

0 0 30 0 0 0 30 

Nattaktiva våtmarksfåglar: 
utvärdering 

0 30 0 0 0 0 30 

6.1.6 Andra miljöövervaknings och uppföljningsaktiviteter som berör pro-
gramområdet 

Kopplingar till programområdet våtmark har följande statligt finansierade under-
sökningar och uppföljningar. De planeras och finansieras i särskild ordning.  

Natura 2000. Basinventeringar och uppföljningar av våtmarkshabitat och våt-
marksarter sker enligt särskilda metoder framtagna av Naturvårdsverket. I Väst-
manlands län har en uppföljning av de tre rikkärrobjekten genomförts 2006 samt 
en fågelinventering av strandängsbiotoper (8 objekt) samma år. Data från dessa 
inventeringar lagras t.v. i databaser på Länsstyrelsen . Vilka inventeringar som 
kommer att ske under perioden 2009-2014 är i dagsläget oklart. Natura 2000-upp-
följningarna ska ske med sexårsintervall. 

Kontroll av EU-stöd till jordbruket.  För de stödberättigade våtmarksbiotoperna 
i odlingslandskapet sker genom länsstyrelsernas försorg kontroller av markens 
skötsel och de åtaganden som brukaren har enligt särskilda åtagandeplaner. Dessa 
gäller för femårsperioder och följs upp minst en gång under programperioden. 
Planer och uppföljningar lagras hos Jordbruksverket, som kan tillhandahålla stati-
stik över stödverksamheten. Någon kvalitetsgranskning av objekten därutöver är 
inte aktuell. 
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Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. För rikkärren och några rik-
kärrsarter finns som ovan nämnts ett särskilt åtgärdsprogram. Enligt detta ska i 
Västmanlands län fram till 2010 inte göras några nya inventeringar eller uppfölj-
ningar av rikkärren utan enbart åtgärdsplanering och åtgärder. Det borde dock bli 
aktuellt under följande år fram till 2014 med medel för N2000-uppföljning eller 
åtgärdsprogrammedel. Om sådan finansiering inte finns bör det övervägas att 
disponera medel för regional miljöövervakning för uppföljningen.  

Viss koppling till våtmarker har också åtgärdsprogrammen för kornknarr och 
större vattensalamander. Kornknarren ingår som en av arterna i delprogrammet 
nattaktiva våtmarksfåglar. All uppföljning av förekomster av åtgärdsprogramar-
terna lagras i Artportalen.                               

6.2 Delprogram: Nattaktiva våtmarksfåglar 

6.2.1 Syfte 

Delprogrammets syfte är att följa förändringar i antal hos ett urval av nattaktiva 
fåglar, främst knutna till våtmarker.  

6.2.2 Bakgrund och strategi 

Med utgångspunkt i det då gällande regionala miljöövervakningsprogrammet tog 
Länsstyrelsen våren 2003 initiativ till en särskild inventering av vissa fågelarter 
som sällan observeras under de inventeringar som bedrivs dagtid (fria punktrutter 
och standardrutter). En särskild metod togs fram och har med mindre modifie-
ringar använts sedan dess. 

Strategin är att inventera ett antal utvalda representativa lokaler i de olika natur-
geografiska regionerna vid samma tidpunkt årligen och notera observationer av ett 
bestämt urval arter. Inriktningen har varit att fånga upp arter knutna till våtmarker 
m m i odlingslandskapet, inte ugglor etc. i renodlade skogsmiljöer. 

6.2.3 Beskrivning 

Den metod som används bygger på att inventeraren noterar hörda (och eventuella 
sedda) fåglar under ett bestämt tidsintervall (3 minuter). Detta görs på ett antal i 
förväg fastställda observationspunkter som är grupperade i tio olika områden. 
Varje område inventeras vid två tillfällen under försommaren.  

Områdena är fördelade över länet så att de olika naturgeografiska zonerna finns 
representerade. Inventering nattetid ställer också särskilda krav på tillgänglighet 
som måste vägas in. Likaså måste förekomsten av störande ljudkällor beaktas 
eftersom det nästan uteslutande handlar om inventering med hjälp av hörsel. 

Urvalet av arter i inventeringen har främst gjorts med vägledning av vilka arter 
som på olika sätt är utpekade som särskilt skyddsvärda; rödlistade, upptagna i 
EU:s fågeldirektiv eller föremål för särskilda åtgärdsprogram. Utöver dessa ingår 
ytterligare några intressanta nattaktiva arter.  
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Arter som ingår i övervakning av nattaktiva våtmarksfåglar 

 Upptagen på röd-
lista 2005 i kate-
gori         

Av särskilt stort 
bevarandeintresse 
enligt EU:s fågeldi-
rektiv (bilaga 1)  

Har särskilt åt-
gärdsprogram 

Busksångare    

Dubbelbeckasin Missgynnad (NT) Ja Ja 

Flodsångare Sårbar (VU)   

Gräshoppsångare Missgynnad (NT)   

Hornuggla    

Kattuggla    

Kornknarr Sårbar (VU) Ja Ja 

Kärrsångare    

Näktergal    

Rördrom Missgynnad (NT) Ja  

Småfläckig sumphöna Sårbar (VU) Ja  

Trastsångare Missgynnad (NT)   

Vaktel Missgynnad (NT)   

Vassångare    

Vattenrall    

 

6.2.4 Samordning 

Vissa av de arter som ingår i inventeringen är utpekade som arter av särskilt beva-
randeintresse i EU:s fågeldirektiv, bilaga 1.  

Samarbete med övriga länsstyrelser eller andra som avser bedriva övervakning av 
nattaktiva fåglar är viktigt. Kontakter med liknande inventering i Uppsala län 
finns, och det är också viktigt att beakta det förslag till metod för nattfågelinven-
tering som under 2008 togs fram för uppföljningen inom Natura 2000. En utvär-
dering av inventeringsdata är inplanerad till 2011 och bör även omfatta utvärde-
ring av metod i jämförelse med andra sådana. 

6.2.5 Objekturval 

De områden och punkter som ingår utgör ett subjektivt stickprov, förlagt till delar 
av länet med god förekomst av de förhållandevis ovanliga arter som delprogram-
met omfattar, för att uppnå god datafångst. En stratifiering utifrån naturgeogra-
fiska regioner har dock tillämpats. 
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6.2.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Inventerarna levererar data till Länsstyrelsen i digital eller analog form. Länssty-
relsen granskar inkomna protokoll och kontrollerar oklarheter. Antal observatio-
ner av varje art per område registreras i Excel och finns tillgängliga för analyser 
och presentationer.  

6.2.7 Utvärdering och rapportering 

Resultat från delprogrammet presenteras på Länsstyrelsens hemsida och en utvär-
dering av data och programmets utformning planeras 2011 då en längre tidsserie 
finns tillgänglig. 

6.2.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Länsstyrelsen planerar fortsatta årliga inventeringar under programperioden. Den 
årliga kostnaden är f n 30 000 kr. Till detta kommer kostnaden för den planerade 
utvärderingen som dock förutsätter förstärkt budget (20%). 
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6.2.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Ornitologer från lokala föreningar utför inventeringen. Samarbete om nattfågelin-
ventering har också inletts med övriga länsstyrelser i Mälardalen. 

6.2.10 Utvecklingsbehov och brister 

Det är angeläget att jämföra den metod som används i länet med andra som också 
är i bruk eller föreslås och så långt möjligt tillämpa en gemensam metod, åtmin-
stone för de nattfågelinventeringar som har samma syfte. 

Hanteringen av data från delprogrammet behöver också utvecklas, antingen i egen 
regi eller genom lagring hos datavärd om sådan utses. Presentation av data i Art-
portalen är också önskvärd, men förutsätter att ändamålsenliga rutiner för detta 
kan tas fram i samråd med regionala rapportkommittén och Artportalens administ-
ration.   

6.2.11 Referenser 

Länsstyrelsen: Inventering av nattaktiva våtmarksfåglar. Länsstyrelsens hemsida. 
www.u.lst.se/u/amnen/Miljo/Milj%C3%B6%C3%B6vervakning/Biologisk+m%C3%A5ngfald/nat
taktivafaglar.htm.  

Metodbeskrivningar. 

6.3 Delprogram: Regional övervakning av myrar via NILS 

6.3.1 Beskrivning 

Gemensamt för länen i Mälardalen utvecklas NILS till att omfatta regional över-
vakning av våtmarksbiotoper i avseende på bevarandestatus och exploatering. 
Huvuddragen i den regionala övervakningen via NILS beskrivs i kap. 5, Program-
område Landskap. 

Detta delprogram ska övervaka två typer av förändringar hos myrar.  

Vegetation och hydrologi: förändringar i arealer, hur träd- och buskskiktets täck-
ningsgrad utvecklas liksom hur täckningsgraden av vit- och brunmossor samt hyd-
romorfologiska strukturer förändras. Även resultat för förändringar i förekomst 
och täckningsgrad hos typiska moss- och kärlväxtarter. 

Exploatering: förekomst av diken, vägar, körskador, torvtäkt och kraftledningar 
samt markanvändning i omgivningen. 

Genom regelbundna utvärderingar, ska slutsatser kunna dras på regional nivå 
inom naturgeografiskt lämpliga regioner om statusen för biologisk mångfald. 
Övervakningens innehåll beskrivs vidare i det gemensamma delprogrammet. 

Övervakningen beräknas kunna starta under fältsäsongen 2009. 

                                                 
 Gemensamt delprogram 
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6.3.2 Referenser 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Regional övervakning av myrar via 
NILS”. 

6.4 Delprogram: Satellitbaserad övervakning av våtmarker 

6.4.1 Beskrivning 

Ett projekt som främst drivs inom den nationella miljöövervakningen, men där 
länen inbjuds att samarbeta de år inventeringen berör det egna länet. Medel mot-
svarande några veckors arbetstid har avsatts under programperioden, under förut-
sättning att budgeten förstärks med 20 %. 

Projektet syftar till att följa upp igenväxning och andra förändringar i de våt-
marksobjekt som ingick i den riksomfattande inventeringen på 1990-talet. 

6.4.2 Referenser 

Naturvårdsverkets: Övervakning av våtmarker. Naturvårdsverkets hemsida. 
www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-miljon/Livsmiljoer-och-arter/Vatmarker/Overvakning-
av-vatmarker/.  

Boresjö Bronge, L., 2006: Satellitdata för övervakning av våtmarker. Slutrapport. 
Länsstyrelsen Gävleborg, Rapport 2006:36. www.x.lst.se/NR/rdonlyres/2C3105F2-
CEEA-4958-B057-5C53779776C4/0/2006_36.pdf.  

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Satellitbaserad övervakning av våtmar-
ker”. 
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7 Programområde Sötvatten 

7.1 Allmänt om programområdet 
Programområde sötvatten omfattar i huvudsak delprogram och undersökningar 
som är av rent limnisk karaktär samt undersökningar som rör grundvatten. En 
betydande del av denna miljöövervakning har direkt koppling till den vattenkva-
litetsövervakning som ska ske enligt vattendirektivet och som regleras i vattenför-
valtningsförordningen (VFF 2004:660). Flera delprogram inom andra program-
områden, t ex programområdena Landskap och Jordbruksmark, har anknytning till 
vatten men behandlas inte i detta kapitel.  

Undersökningar inom det nationella miljöövervakningsprogrammet som berör 
Västmanlands län är: 

 referensstationer för grundvatten (tre stationer i länet, utförare SGU) 

 miljömålsuppföljning 2005 av sjöar (ett 70-tal sjöar i länet, utförare SLU) 

 omdrevssjöar 2007 (13 sjöar i länet, utförare SLU) 

 nationella referenssjöar (tre sjöar varav en intensivsjö, utförare SLU och FiV) 

 nationella referensvattendrag (en station, utförare SLU och FiV) 

 IKEU-sjöar (två sjöar i länet, utförare SLU)  

 IKEU-vattendrag (tre stationer, utförare SLU). 
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Mälaren ingår sedan 2000 i det nationella miljöövervakningsprogrammet och un-
dersöks enligt ett särskilt program. 

Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer bör inom detta programområde följande prio-
riteras i den regionala miljöövervakningen.  

 Delprogram som mäter biologi enligt bedömningsgrundernas kvalitetsfaktorer 
(bottenfauna, fisk, makrofyter, fytoplankton och påväxtalger) 

 Övervakning av bedömningsgrundernas övriga kemiska och fysikaliska kvali-
tetsfaktorer 

 Regional förtätning av de nationella omdreven med trendsjöar (referenssjöar 
och tidsseriesjöar) och grundvatten 

 Övervakning av grundvatten enligt vattendirektivet 

 Artövervakning av stormusslor 

7.1.1 Bakgrund och övervakningsstrategi 

I Västmanlands län är övergödning av sjöar och vattendrag, hydromorfologiska 
förändringar, försurning samt påverkan från tidigare och nuvarande metallhanter-
ing de största miljöproblemen i vattenmiljön. Halter och effekter av miljögifter är 
ett miljöproblem som är dåligt kartlagt. Tillståndet har under flera decennier följts 
inom ramen för kalkeffektuppföljning, recipientkontroll och miljöövervakning. 
Fysiska ingrepp i naturen som föranleder ändrad vattenregim i form av dikningar 
och dämningar, är företeelser som direkt eller indirekt har påverkat och påverkar 
såväl kemisk-fysikaliska som biologiska förhållanden. 

Programområde sötvatten berörs främst av miljömålen "Grundvatten av god kva-
litet", "Levande sjöar och vattendrag", "Ingen övergödning", "Bara naturlig för-
surning" och ”Ett rikt växt- och djurliv”. Framför allt kemiska och fysikaliska data 
som tas fram genom nationell och regional miljöövervakning är i betydande ut-
sträckning indikatorer på och underlag för bedömning av miljömålsuppfyllelsen.  

I Natura 2000 är följande sötvattenshabitat representerade i länet: 3130 Oligo-
mesotrofa sjöar (1 objekt), 3150 Naturligt eutrofa sjöar (12 objekt), 3160 Dystrofa 
sjöar (3 objekt), 3210 Naturliga större vattendrag (2 objekt), 3260 Vattendrag med 
flytbladsvegetation eller vattenlevande mossor (3 objekt). Uppföljningen av dessa 
habitat och objekt förutsätts i huvudsak ske inom ramen för arbetet med Natura 
2000. I vilken utsträckning de särskilda biologiska värden som är knutna till ha-
bitaten blir föremål för regelbundna uppföljningar är oklar. 

Sötvattensarter som utpekats i habitatdirektivet och som finns i länet är följande: 
flodpärlmussla (3 objekt), hårklomossa (1 objekt), stensimpa (4 objekt) och större 
vattensalamander (3 objekt). Såväl flodpärlmussla som större vattensalamander är 
också föremål för särskilda åtgärdsprogram. Uppföljningen av förekomsterna bör i 
första hand ske med reservats- eller åtgärdsprogrammedel. 
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7.1.2 Prioriteringar inom programområdet 

Den regionala övervakningen av länets sötvatten bör inriktas på att dels övervaka 
vattenresursen som sådan i avseende på nyttjandekvalitet, dels övervaka vattnet 
som livsmiljö för växter och djur. Länets prioriteringar ansluter därigenom väl till 
Naturvårdsverkets föreslagna prioriteringar. 

Från tidigare program har utgått ”Samordnad recipientkontroll”, ”Kemisk kalkef-
fektuppföljning”, ”Kräftprovfiske” och ”Inventering av större vattensalamander”. 
Anledningen till att delprogrammen utgått är antingen att de finansieras av andra 
medel än regionala miljöövervakningsmedel eller att de inte längre är prioriterade 
inom den regionala miljöövervakningen. Flera av de utgående delprogrammen 
omnämns under rubriken ”Miljöövervaknings- och uppföljningsaktiviteter som 
berör länet men som inte ingår i programmet”. 

7.1.3 Ingående delprogram 

Följande delprogram ingår i eller berör programområde Sötvatten. 

Fysikalisk-kemiska tidsseriemätningar i sjöar och vattendrag. Delprogrammet 
omfattar två undersökningar, Tidsserier i referenssjöar och Tidsserier i referens-
vattendrag. Undersökningarna kommer att genomföras årligen under programpe-
rioden. Undersökningstyper som ska tillämpas är ”Vattenkemi i sjöar” och ”Vat-
tenkemi i vattendrag”. 

Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar. Delprogrammet är gemensamt 
med Stockholms och Södermanlands län. Undersökningar kommer att genomföras 
årligen under programperioden. Undersökningstyp som ska tillämpas är ”Vatten-
kemi i sjöar”. 

*Påväxtalger i vattendrag. Delprogrammet är gemensamt med övriga mälarlän. 
Undersökningar kommer att göras årligen under programperioden enligt en sär-
skild plan. Undersökningstyp som tillämpas är ”Påväxt i rinnande vatten – kisel-
algsanalys”. 

Växtplankton i sjöar. Undersökningar kommer att genomföras årligen under 
programperioden enligt en särskild plan. Undersökningstyp som ska tillämpas är 
”Växtplankton i sjöar”. 

*Fisk: elfiske i vattendrag. Elfiske i vattendrag kommer att utföras årligen under 
programperioden. Undersökningstyp som ska tillämpas är ”Kvantitativt elfiske i 
vattendrag” 

Fisk: nätprovfiske i sjöar. Nätprovfisken genomförs årligen under perioden 
2011-2014 samt 2009. Vid en ökad budget (20%) kommer de dock att göras årli-
gen. Undersökningstyp som ska tillämpas är ”Nätprovfiske i sjöar”. 
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Bottenfauna. Bottenfaunainventeringar kommer att genomföras årligen under 
programperioden enligt en särskild plan. Undersökningstyp som tillämpas är 
”Bottenfauna i rinnande vatten”. 

Nyckelbiotoper i vattenmiljöer. Naturvärdesbedömning av sjöar kommer att 
genomföras 2010. Metod som ska tillämpas är System Aqua. 

*Vattenväxter i sjöar. Undersökningar ska genomföras årligen under programpe-
rioden. Undersökningstyp som ska tillämpas är ”Makrofyter i sjöar” (Ecke 2008). 

Grundvatten: sammanställning av kommunala grundvattendata kommer att 
genomföras en gång under programperioden (2014). Utvärderingen baseras på 
data från kommunala mätningar i råvattentäkter. 

 *Fågelskär i stora sjöar - Mälarfågel.  I delprogrammet ingår två undersök-
ningar, dels en övervakning av storskarvpopulationen i Mälaren, dels en inven-
tering av fågelfaunan på fågelskär i sjön. 

 

7.1.4 Delprogram som inte ryms inom nuvarande budget men som skulle 
prioriteras vid en budgetökning 

Vid en ökad budget med 20-40 % kan följande delprogram aktualiseras. 

Stormusslor. Förekomst av flodpärlmusslor i länet har undersökts vid ett flertal 
tillfällen. Ett gemensamt delprogram har nu utvidgats till att omfatta även andra 
arter stormusslor som är viktiga indikatorer på värdefulla sötvattensmiljöer. 

Grundvatten: vattenkemisk undersökning av källor planeras genomföras årli-
gen givet en ökad budget om 40 %. 

Fisk: nätprovfiske i sjöar. Nätprovfiske i sjöar kommer vid en ökad finansiering 
att prioriteras ytterligare, se ovan. 

7.1.5 Ekonomisk översikt 

Nedan redovisas de kostnader som avses belasta medel för regional miljöövervak-
ning (kkr). 

Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Fysikalisk-kemiska 
tidsseriemätningar i 
sjöar och vattendrag 

35 35 35 35 35 35 210 

Synoptisk vatten-
kemisk kartering av 
sjöar 

35 35 35 35 35 35 210 
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Påväxtalger i vat-
tendrag 

55 55 55 55 55 55 330 

Växtplankton 50 50 50 50 50 50 300 

Fisk: elfiske i vat-
tendrag 

40 40 40 40 40 40 240 

Fisk: nätprovfiske i 
sjöar 

70 0 70 70 70 0 280 

Bottenfauna 60 60 60 60 60 60 360 

Nyckelbiotoper i 
vattenmiljöer 

0 70 0 0 0 0 70 

Vattenväxter i sjöar 60 60 60 60 60 60 360 

Fåglar i stora sjöar - 
Mälarfågel 

50 50 50 50 50 50 300 

Grundvatten: sam-
manställning av 
kommunala data 

0 0 0 0 0 70 70 

Summa 455 455 455 455 455 455 2730 

Om budgeten förstärks med 20 % ingår även 

Fisk: Utökat nät-
provfiske 

30 30 30 30 30 30 180 

Stormusslor 20 20 20 20 20 20 120 

Om budgeten förstärks med ytterligare 20 % ingår även 

Grundvatten: vat-
tenkemisk under-
sökning av källor 

45 45 45 45 45 45 270 

 

7.1.6 Andra miljöövervaknings och uppföljningsaktiviteter som berör pro-
gramområdet  

 
Kopplingar till programområde Sötvatten har följande statligt eller externt finan-
sierade undersökningar och uppföljningar. De planeras i särskild ordning.  

Natura 2000. Basinventeringar och uppföljningar av sötvattenshabitat och -arter 
ska ske enligt särskilda metoder framtagna av Naturvårdsverket. I Västmanlands 
län har limniska miljöer hittills inte övervakats inom ramen för N2000 förutom 
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mycket begränsade insatser av pilotkaraktär som gjorts inom ramen för uppfölj-
ningsprojektet. Vilka inventeringar som kommer att ske under perioden 2009-
2014 är i dagsläget oklart. Natura 2000-uppföljningarna sker med sex- eller tolv-
årsintervall. 

Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper. Åtskilliga vattenlevande eller 
till vatten knutna arter omfattas av åtgärdsprogram och av dessa föranledda åtgär-
der. Följande åtgärdsprogram berör arter som förekommer i länet: flodkräfta, 
flodnejonöga, flodpärlmussla, groplöja, nissöga, hårklomossa, hotade kransalger, 
hotade natearter, strandjordtunga, större vattensalamander, tjockskalig målar-
mussla, utter och ävjepilört. Flodkräfta och flodnejonöga har provfiskats i sen tid, 
förekomsten av flodpärlmussla har inventerats vid upprepade tillfällen liksom 
större vattensalamander, utter har inventerats och flera av de hotade växtarterna 
har följts upp på sina växtplatser. Fortsatta uppföljningar av förekomster förutsätts 
i huvudsak ske inom ramen för åtgärdsprogramarbetet. Viss komplettering torde 
kunna ske t.ex. genom floraövervakningen.  

Kalkeffektuppföljning. Uppföljning inom ramen för länets kalkningsverksamhet 
görs årligen enligt ett särskilt program. Provtagningarna består i undersökning av 
fysikalisk-kemiska parametrar, bottenfaunaundersökning, kräft- och nätprovfisken 
i sjöar, elfisken i vattendrag samt inventering av flodpärlmussla. I flera fall sam-
manfaller objekt som övervakas inom kalkeffektuppföljningen med den övervak-
ning som görs inom den regionala miljöövervakningen. 

Annan provfiskeverksamhet. Inom ramen för den ordinarie tillsynen av fiskbe-
stånden i sjöar och vattendrag sker genom Länsstyrelsens försorg provfisken i ett 
25-tal lokaler i länet. Syftet med denna verksamhet är att dokumentera och mot-
verka skador och störningar på fisksamhällena.  

Vattenförvaltning. Inom ramen för vattenförvaltningsarbetet har de biologiska 
kvalitetsfaktorerna bottenfauna, påväxtalger, vattenväxter, fisk och växtplankton 
undersökts i Västmanlands län. Dessutom har fysikalisk-kemiska undersökningar 
gjorts och hydromorfologiska karteringar genomförts i form av biotopkarteringar 
av vattendrag. Syftet med undersökningarna har varit att fastställa statusen i vat-
tenförekomster och att ge underlag inför åtgärder i dessa. Undersökningar, meto-
der samt objekt att övervaka inom den regionala miljöövervakningen kommer att 
så långt som möjligt samordnas med vattenförvaltningens behov, men ytterligare 
kompletteringar kommer att behövas för att uppfylla vattenförvaltningens krav, 
utöver det som ryms inom det här programmet.  

SRK. Den samordnade recipientkontrollen utförs enligt fastlagda kontrollprogram 
för respektive avrinningsområde alternativt kommun och uppdragsgivare för un-
dersökningarna i länet är Arbogaåns, Hjälmarens, Kolbäcksåns och Hedström-
mens vattenförbund, Köpingsåns och Köpingsvikens intressentförening, Mälar-
energi AB samt Sala kommun. Syftet med recipientkontrollen är att belysa ut-
släppspåverkan, samt att ge underlag för utvärdering, planering och utförande av 
miljöskyddande åtgärder. Undersökningarna, som omfattar såväl fysikalisk-ke-
misk som biologisk provtagning (växtplankton, bottenfauna, fisk), utförs enligt 
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undersökningstyperna i Naturvårdsverkets handledning för miljöövervakning. 
Objekt som undersöks är sjöar och vattendrag i Eskilstunaåns, Arbogaåns, Hed-
strömmens, Köpingsåns, Kolbäcksåns, Svartåns och Sagåns avrinningsområden 
samt Köpingsviken och Västeråsfjärden i Mälaren, som berörs av punktutsläpp till 
vatten. Den samordnade recipientkontrollen är grunden för den operativa över-
vakningen inom vattenförvaltningen och utgör ett viktigt komplement till den 
regionala miljöövervakningen. 

7.2 Delprogram: Fysikalisk-kemiska tidsseriemätningar i sjöar 
och vattendrag - tidsserier i referenssjöar och referensvat-
tendrag 

7.2.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är dels att få tidsserier som gör det möjligt att utläsa 
långsiktiga trender, dels att få data som kan användas som referens vid mätningar 
i andra, mer påverkade objekt i länet. 

7.2.2 Bakgrund och strategi 

I sjön Märrsjön (Kolbäcksåns vattensystem) har undersökningen pågått sedan 
1983 och mätningarna har finansierats av den regionala miljöövervakningen sedan 
1995. Innan dess ingick Märrsjön i det nationella miljöövervakningsprogrammet. 

I vattendraget Gärsjöbäcken i Svartåns avrinningsområde har provtagningar pågått 
sedan 1995. 

Mätningarna är tänkta att genomföras i objekt som i så hög grad som möjligt är 
opåverkade av mänskliga aktiviteter. I båda objektens tillrinningsområden finns 
dock en viss påverkan från bland annat skogsbruk.  

7.2.3 Beskrivning 

Undersökningarna utförs enligt undersökningstyper i Naturvårdsverkets handled-
ning för miljöövervakning. Vattenprovtagning äger rum fyra gånger per år (febru-
ari, maj, augusti, november) i Märrsjön och varje månad i Gärsjöbäcken. I Märr-
sjön bör augustiprovtagningen samordnas med provtagningen inom delprogram-
met ”Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar”. 

Eftersom de utvalda objekten har undersökts under relativt lång tid och är repre-
sentativa för länet, kan de användas som referens för övriga fysikalisk-kemiska 
mätningar som görs i Västmanlands län, oavsett vilka mätprogram de tillhör. 
Därmed kan delprogrammet anses utgöra underlag till såväl vattenförvaltning, 
miljömålsuppföljning som kalkeffektuppföljning. 

7.2.4 Objekturval 

Sjön Märrsjön i Kolbäcksåns avrinningsområde och vattendraget Gärsjöbäcken i 
Svartåns avrinningsområde utgör två i hög grad opåverkade vattenmiljöer, repre-
sentativa för länet där mätningar pågått under relativt lång tid. Av mänskliga akti-
viteter helt opåverkade sjöar och vattendrag är svåra att hitta i länet, i båda objek-
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tens tillrinningsområden förekommer bland annat en viss påverkan från skogs-
bruk.  

 

7.2.5 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Undersökningarna ska genomföras enligt undersökningstyperna ”Vattenkemi i 
vattendrag” och ”Vattenkemi i sjöar” i Naturvårdsverkets handledning för miljö-
övervakning. Utförare av uppdraget ska vara ackrediterad för den typ av provtag-
ning som ingår i undersökningarna. Data från undersökningarna kommer att lag-
ras hos Länsstyrelsen samt hos nationell datavärd (SLU).  

7.2.6 Utvärdering och rapportering 

Data ska utvärderas i skriftlig rapport vid ett tillfälle under programperioden 
(2014). Data från mätningarna ska levereras till datavärd årligen. 
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7.2.7 Tidplan och ekonomisk översikt 

Mätningarna ska genomföras årligen under programperioden. En skriftlig utvärde-
ring genomförs 2014, vilket kommer att innebära en viss fördyring av undersök-
ningen det året. 

7.2.8 Utvecklingsbehov och brister 

För att möjliggöra transportberäkningar utifrån data som erhålls vid mätningarna 
vid Gärsjöbäcken, behöver vattenföring mätas i bäcken. Med den planerade finan-
sieringen bedöms att sådana mätningar inte är möjliga att få till stånd. Transport-
beräkningar är därmed inte möjliga att göra för Gärsjöbäcken. 

7.2.9 Referenser 

Beskrivning av gemensamt delprogram. 

 

7.3 Delprogram: Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar 

7.3.1 Syfte och beskrivning 

Delprogrammet kan genomföras med tre olika ambitionsnivåer beroende på vilket 
syfte som är primärt. Generellt sett ger undersökningen värdefull information till 
rimliga kostnader för att fastställa ekologisk status och kvalitetskrav enligt För-
ordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön i sjöar. Den kan 
utgöra en del av den kontrollerande övervakningen enligt Naturvårdsverkets före-
skrifter om övervakning av ytvatten (NFS 2006:11). Beroende på utformning kan 
undersökningen även vara värdefull för uppföljning av miljömål och/eller generell 
regional miljöövervakning som syftar till att belysa de allmänna miljöförhållan-
dena i länet. Genom att undersökningen bedrivs synoptiskt kan kartor som visar 
tillståndet i hela avrinningsområden, län eller vattendistrikt tas fram. Tillståndet i 
olika sjöar kan direkt jämföras. Eftersom de hydrologiska förhållandena normalt 
sett är mycket stabila under augusti månad (lågvattenföring) kan årlig provtagning 
ge tidsserier av hög kvalitet till låga kostnader. Programmet ger dock ingen in-
formation om inomårsvariationen. 

7.3.2 Objekturval 

I Västmanlands län kommer i första hand sjöar som utgör vattenförekomster att 
ingå i undersökningen, men även sjöar som ingår i Natura 2000-områden och vår 
regionala referenssjö Märrsjön ska provtas. Ett 40-tal sjöar kommer att ingå i 
provtagningen 2009. Därefter görs uppföljning antingen årligen eller vartannat år, 
beroende på vilken statusen är enligt bedömningsgrunderna.  

7.3.3 Referenser 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Synoptisk vattenkemisk provtagning i 
sjöar”. 
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7.4 Delprogram: Påväxtalger i vattendrag 

7.4.1 Syfte och beskrivning 

Påväxtalger i rinnande vatten ska samlas in, analyseras och utvärderas enligt un-
dersökningstypen Påväxt i rinnande vatten - kiselalgsanalys. Proverna ska tas i 
augusti-september enligt de nya bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag 
(Naturvårdsverket 2007). Bedömningarna används i arbetet med kartläggning och 
statusbedömning inom ramen för EU:s vattendirektiv samt som regional miljö-
övervakning. Syftet är att beskriva tillstånd och utveckling hos vattendrag, främst 
med avseende på eutrofiering. Data kommer även att bidra till att förbättra be-
dömningsgrunderna. Programmet ger underlag till statusbedömning enligt EU:s 
vattendirektiv samt till miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. 

7.4.2 Objekturval 

I Västmanlands län kommer i första hand vattendrag som utgör vattenförekomster 
att ingå i undersökningen, men även vattendrag som ingår i Natura 2000-områden 
och vårt regionala referensvattendrag Gärsjöbäcken bör provtas. Objekt som indi-
kerar övergödning genom indikativa modeller eller fysikalisk-kemiska mätningar 
prioriteras. Provtagning av påväxtalger bör samordnas med vattenkemiska tidsse-
riemätningar i vattendragen, där sådana finns. I annat fall bör vattenprovtagning 
utföras för att få en bild av närsaltbelastningen i vattendraget. 

7.4.3 Referenser 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Påväxtalger i vattendrag”. 

 

7.5 Delprogram: Växtplankton 

7.5.1 Syfte 

Sammansättningen av växtplanktonsamhällen skiftar påtagligt i olika sjötyper och 
vid miljöförändringar som t.ex. beror av eutrofiering, försurning och miljögifter. 
Analys av växtplanktonsamhällen ger därför information både om sjökaraktär och 
om effekter av olika typer av miljöstörningar. Information om total biovolym, 
samt biovolym per liter av alggrupper och enskilda arter kan kombineras med 
fysikalisk-kemiska parametrar liksom med information om djurplankton och bot-
tenfauna. De två sistnämnda grupperna är i sin tur beroende av växtplanktonsam-
hällets artsammansättning, biomassa och näringsvärde. 

Analys av växtplankton ska ge information om: 
 Arter eller taxa för att belägga artrikedom och indikatorarter som kan betrak-

tas som besvärsbildande som t.ex. giftproducerande cyanobakterier, kiselalger 
som sätter igen nät, slemproducerande alger, arter med besvärande massut-
vecklingar som ger upphov till lukt- och smakförändringar på råvatten, arter 

                                                 
* Gemensamt delprogram 
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med ett hetero- eller mixotroft levnadssätt, arter som genom sin livsform indi-
kerar en viss miljösituation.  

 Mängder och biovolym per liter av förekommande arter för att få kvantitativa 
mått vid jämförelser i tid och rum samt mellan olika sjöar.  

 Biovolymen av olika alggrupper. Särskilt intresse knyts till grupper som gene-
rellt sett har indikatorvärde. Hit hör vissa besvärsbildande grupper, kvävefix-
erande grupper, grupper som präglar försurade miljöer, grupper som används 
som föda för betare (zooplankton, ciliater, bottenfauna) och grupper med 
mixo- eller heterotroft levnadssätt.  

 Den totala biovolymen av planktiska alger. Relationstal finns av den totala 
biovolymen alger per liter i förhållande till halten klorofyll a och till koncent-
rationen fosfor. Det är också möjligt att relatera en högsta biovolym under ve-
getationsperioden till empiriskt satta gränser för besvärande och mycket be-
svärande mängder av alger.  

7.5.2 Bakgrund och strategi 

Regelbundna växtplanktonundersökningar har tidigare inte ingått i det regionala 
miljöövervakningsprogrammet. Under 2008 undersöktes samtliga sjöar som utgör 
vattenförekomster i länet samt vår regionala referenssjö Märrsjön i vattenförvalt-
ningens regi. Växtplanktonundersökningar i 14 sjöar i länet ingår även i den ope-
rativa övervakningen som utgörs av den samordnade recipientkontrollen.  

Växtplanktonundersökningar kan användas för att bedöma status i vattenföre-
komster och har visat sig vara en god indikator speciellt för att påvisa övergöd-
ning i sjöar. Övergödning är ett omfattande miljöproblem i länet som pekats ut 
inom vattenförvaltningen och att följa utvecklingen är därför angeläget. Resulta-
ten utgör såväl underlag inom miljömålsuppföljningen som bedömningsgrunden 
”Växtplankton i sjöar”. 

7.5.3 Undersökningar och undersökningstyper 

Undersökningen innebär en årlig provtagning, analys och utvärdering av växt-
plankton i sjöar enligt undersökningstypen ”Växtplankton i sjöar”. Uppgifter om 
lokalen samlas in enligt undersökningstypen ”Lokalbeskrivning”. Relevanta delar 
av lokalbeskrivningen bör kontrolleras vid varje provtagningstillfälle.  

För att resultaten ska kunna utvärderas med bedömningsgrunder för växtplankton 
i sjöar rekommenderas att undersökningen görs under tre år under perioden juli-
augusti. Med utgångspunkt i de under 2008 undersökta sjöarna ska uppföljning 
göras vid minst två tillfällen per objekt under programperioden 2009-2014 så att 
cirka tio sjöar per år undersöks. Provtagning sker vid ett tillfälle under perioden 
mitten av juli – mitten av augusti. 

Det är önskvärt att komplettera växtplanktonprovtagningen med vattenkemisk 
provtagning enligt undersökningstypen ”Vattenkemi i sjöar”. 
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7.5.4 Objekturval  

I första hand kommer sjöar som utgör vattenförekomster att undersökas. Vilka 
sjöar som ska provtas kommer att följa av de resultat som erhålls från provtag-
ningen 2008. För att få en representativ bild av länets sjöar, ska objekt årligen 
väljas ut som representerar olika statusklasser enligt bedömningsgrunder för växt-
plankton i sjöar. 

Länets regionala referenssjö kommer att undersökas årligen för att utgöra referens 
till övriga, mer påverkade objekt.  

7.5.5 Kvalitetssäkring 

Provtagnings- och analysmetoderna är de som beskrivs i undersökningstypen 
”Växtplankton i sjöar”. Utförare av provtagning och analys ska vara ackrediterad 
(eller likvärdigt) för samtliga moment som undersökningen omfattar. Data ska 
levereras både till uppdragsgivaren (Länsstyrelsen) och till nationell datavärd - 
SLU.  

7.5.6 Datahantering/Datalagring 

Undersökningen resulterar i följande data: 

 Listor över förekommande arter/taxa per sjö (10 sjöar/år) samt biomassor 
för respektive taxa 

 Lokalbeskrivningsprotokoll för respektive sjö och provtagningstillfälle 

Originaldata kommer att lagras hos Länsstyrelsen och hos datavärd - SLU. 

7.5.7 Utvärdering och rapportering 

En utvärdering i rapportform ska göras efter varje genomfört provtagningstillfälle 
där en sammanställning för respektive sjö ingår. I sammanställningen ska status-
bedömning utifrån bedömningsgrundernas ingående index göras och förhållan-
dena vid provtagningstillfället enligt lokalbeskrivningen framgå. I rapporten ska 
även en kort beskrivning av de i undersökningen ingående sjöarna ingå. I de fall 
undersökningen är en uppföljning ska de tidigare resultaten från en relevant pe-
riod ingå i rapporten.  Inom den nationella miljöövervakningen undersöks växt-
plankton årligen i fyra sjöar. Resultaten av de nationella undersökningarna kan 
användas i utvärderingen av data som samlas in inom den regionala miljööver-
vakningen. Utvärderingen ska ingå i Länsstyrelsens rapportserie och göras till-
gänglig på hemsidan.  

7.5.8 Samordning 

Utöver de aktiviteter som planeras inom den regionala miljöövervakningen kom-
mer sannolikt ytterligare växtplanktonundersökningar att genomföras inom vat-
tenförvaltningen. Inom vattenförvaltningen kommer den operativa miljöövervak-
ningen att vara prioriterad, vilket innebär att vattenförekomster med hög påver-
kansgrad (m a p övergödning) i första hand kommer att övervakas. Undersökning-
arna kommer att genomföras enligt undersökningstypen växtplankton i sjöar och 
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upphandling av tjänsten kommer att ske samordnat med den regionala miljööver-
vakningen. 

Inom den samordnade recipientkontrollen görs växtplanktonundersökningar i 14 
sjöar i länet. Metoderna för provtagning och analys följer av miljöövervakningens 
handledning för miljöövervakning. 

Inom den nationella miljöövervakningen undersöks växtplankton årligen i trend-
sjöarna Övre Skärsjön och i Dagarn, IKEU-sjöarna Lien, Västra Skälsjön (och 
Övre Skärsjön). Undersökningarna genomförs enligt undersökningstypen i hand-
ledningen för miljöövervakning. Resultaten av dessa undersökningar bör använ-
das i utvärderingen av data som samlas in inom den regionala miljöövervak-
ningen. 

7.5.9 Utvecklingsbehov och brister 

Delprogram för växtplanktonundersökning saknas men bör utvecklas under pro-
gramperioden. 

7.5.10 Referenser 

Naturvårdsverket. Växtplankton i sjöar. Handledning för miljöövervakning. Na-
turvårdsverkets hemsida. 
www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/undersokn_typ/sot-
vatten/vaxtplankton.pdf.  

SLU, Institutionen för miljöanalys. Objektlista över nationella sjöar som ingår i 
den nationella miljöövervakningen. 
http://info1.ma.slu.se/ma/www_ma.acgi$ProjectVP?ID=Intro.  

Hedströmmens vattenförbund. Recipientkontrollprogram 2006 – 2010. 

Kolbäcksåns vattenförbund. Recipientkontrollprogram för Kolbäcksån 2006-
2007. 

Köpingsåns och Köpingsvikens intressentgrupp. Recipientkontrollprogram för 
Köpingsån – Köpingsviken under 2003-2005. 

7.6 Delprogram: Fisk - elfiske i vattendrag 

7.6.1 Syfte 

Länsstyrelsen har idag kännedom om tre mindre vattendrag (Forsån, Håltjärns-
bäcken och Venabäcken) och ett större vattendrag (Hedströmmens huvudfåra) i 
länet som hyser flodpärlmussla. Eftersom flodpärlmusslan i sitt larvstadium är 
beroende av öring, är det nödvändigt att följa förändringar i fiskpopulationerna i 
dessa vattendrag (a). 

I länet finns även vattendrag där kalkningen i uppströms belägna sjön har upphört. 
Vid återförsurning måste effekter på biologin följas upp och detta kan lämpligen 
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ske genom kvalitativa elfisken (b). Vilka objekt som är lämpliga att studera måste 
utredas vidare. 

Ytterligare ett syfte är att undersöka om olika åtgärder med syftet att gynna bl.a. 
fisken i våra vattendrag har önskad effekt (c).  

Fisken i våra vattendrag påverkas negativt av vandringshinder. Syftet med elfis-
kena är även att belysa denna påverkan (d). 

Det finns fortfarande ett kartläggningsbehov i länet. Vi vill helt enkelt veta hur 
länets fiskstammar ser ut och var hotade arter förekommer (e). 

De övergripande syftena är dels att följa fiskens utveckling i några utvalda vatten-
drag och få kunskap om populationernas utveckling (a, b, c) dels att kartlägga och 
statusbedöma vattendragen utifrån fiskens situation (d, e). 

7.6.2 Bakgrund och strategi 

Sedan år 2000 har elfiske bedrivits i länet i Länsstyrelsens regi. De viktigaste 
syftena under åren 2000-2007 har varit att kartlägga fiskbestånden och att doku-
mentera och motverka skador och störningar på dessa, övervaka öringen i flod-
pärlmusselvattendrag samt följa upp fiskevårdsåtgärder. På senare år har vatten-
förvaltningens arbete allt mer kommit att genomsyra vattenarbetet och att status-
klassa vattendragen utifrån de biologiska värdena är angeläget. Elfiske är dock 
genom sin metod begränsat till att passa ”öringbäckar” så andra metoder kan 
komma att krävas för bedömning av fiskfaunan i mer lugnflytande åar (Fiskeri-
verket 2007). Dessutom är det viktigt att kartlägga fiskfaunan så att man belyser 
problematiken med vandringshinder (elfiske uppströms/nedströms hinder). 

Kvantitativa elfisken är att föredra när man vill upprätta tidsserier (se Objektur-
val). Om det främsta syftet med elfisket är att kartlägga fiskfaunan och/eller do-
kumentera effekter av vandringshinder går det bra att göra kvalitativa elfisken. 
Det är dock viktigt att man utför elfisket tillräckligt noggrant så att man kan be-
räkna ekologisk status (VIX) utifrån resultaten.  

7.6.3 Beskrivning 

Inventeringen kommer i huvudsak att utföras av egen personal under hösten (au-
gusti-september).  Från fiskefunktionens sida kommer elfiskena att fortgå ungefär 
som tidigare inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det kommer liksom 
tidigare att röra sig om 25-30 lokaler som kontrolleras årligen.  

7.6.4 Samordning 

Urval av objekt samordnas mellan länsstyrelsens ordinarie elfiskeverksamhet, 
kalkeffektuppföljning, uppföljning av åtgärder med syftet att uppnå miljömålet 
Levande sjöar och vattendrag, vattenförvaltningen, SRK, Natura 2000, arbetet 
med områdesskydd samt nationell miljöövervakning. En noggrann avstämning av 
den löpande elfiskeverksamheten som bedrivs av fiskefunktionen och eventuell 
utökad av övriga aktörer kommer att behövas. 
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7.6.5 Objekturval 

Årliga kvantitativa elfisken ska utföras i vattendragen som hyser flodpärlmussla 
samt eventuellt i referensvattendraget Gärsjöbäcken. Därutöver ska kvantitativa 
elfisken göras i ytterligare tre vattendrag (Haraldsjöån, Laxbäcken och Bjurfors-
bäcken) inom ramen för den nationella miljöövervakningen. Sannolikt kommer 
Länsstyrelsen att vara utförare av dessa fisken de närmaste åren. 

I vattendrag där man utfört någon typ av åtgärd (isättning av yngel, biotopvård, 
åtgärd av vandringshinder) görs elfiske innan och efter åtgärd. Elfiske ska utföras 
tre år i rad efter åtgärd. 

Urvalet för inventeringsprovfisken är vattendrag som tidigare inte inventerats eller 
där det finns särskild anledning att följa upp äldre undersökningar. Urvalet bör 
omfatta både kalkningspåverkade och -opåverkade vattendrag. 

Vattenförvaltningens angreppssätt är att i första hand studera de vattendrag, i för-
sta hand vattenförekomster, som har fått bedömningen dålig eller otillfredsställan-
de status med avseende på den hydromorfologiska kvalitetsfaktorn ”kontinuitet”. 
Elfiske ska göras uppströms och nedströms hinder för att bedöma hindrets effekt 
på fiskfaunan.  

7.6.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Resultaten rapporteras in till Fiskeriverket, som är datavärd. Fiskeriverket räknar 
fram fiskindexet VIX som används för att bedöma ekologisk status enligt bedöm-
ningsgrunderna för miljökvalitet. Bedömningarna läggs in i datasystemet VISS av 
Länsstyrelsen. 

7.6.7 Utvärdering och rapportering  

Länsstyrelsen gör årliga utvärderingar som sammanställs i kortare skriftliga rap-
porter. 

7.6.8 Tidplan och ekonomisk översikt  

Ett elfiskelag om två personer hinner uppskattningsvis 2-3 kvantitativa elfisken 
eller 3-5 kvalitativa elfisken på en dag (något mer vid lite fisk). Tidsåtgången 
ovan är beräknad efter att elfiskelokalen är belägen mindre än 1 km från bilväg.  

Den del av elfiskena som ryms inom det regionala miljöövervakningsprogrammet 
omfattar  ca 20 dagars jobb. Ett elfiskelag om två personer har därmed ca 10 dagar 
i fält för elfisken, vilket motsvarar ca 20 – 50 fisken, beroende på val av metodik 
(kvalitativt eller kvantitativt).  

7.6.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Det finns många möjliga samfinansiärer då elfiskena har många syften. Medfinan-
siering är möjlig att få från: kalkeffektuppföljningen, vattenförvaltningen och 
skötselanslaget (till Natura 2000 uppföljning).  
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7.6.10 Utvecklingsbehov och brister 

Möjligheten att elfiska och bedöma fiskfaunan även i lugnflytande åar måste ut-
vecklas. Varken elfiskemetoden eller VIX är anpassade för denna typ av biotoper. 

7.6.11 Referenser 

Fiskeriverket 2007. Fiskundersökningar i större vattendrag - Utveckling av kvan-
titativ metodik med båtelfiske och hydroakustiska metoder - ett pilotprojekt. Finfo 
2007:10. 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Biologisk mångfald i kustmynnande 
vattendrag – elfiske med standardiserad metod”. 
 

7.7 Delprogram: Fisk - nätprovfiske i sjöar 

7.7.1 Syfte 

I länet pågår sedan början av 80-talet kalkning av försurade sjöar. Provfiskena 
utgör en del av den viktiga kalkeffektuppföljningen som utförs för att se att kalk-
ningen har önskvärd effekt. Det finns en sjö (Övertjärn) som kalkades senast 
1985. Vid återförsurning måste effekter på biologin följas upp och detta kan 
lämpligen ske genom nätprovfiske (a). 

Fisken i våra sjöar kan även påverkas negativt av övergödning. Syftet med nät-
provfiskena är även att belysa denna påverkan (b). 

Det finns fortfarande ett kartläggningsbehov i länet. Vi vill helt enkelt veta hur 
länets fiskstammar ser ut och var hotade arter förekommer (c). 

De övergripande syftena är dels att följa fiskens utveckling i några sjöar och få 
kunskap om populationernas utveckling (a, b) dels att kartlägga och statusbedöma 
sjöarna utifrån fiskens situation (c). 

7.7.2 Bakgrund och strategi 

Provfisken för att kartlägga fiskstammar i länets sjöar har pågått under flera årti-
onden tillbaka. Undersökningen har bedrivits främst med koppling till försur-
ningsproblematiken. På senare år har vattenförvaltningens arbete allt mer kommit 
att genomsyra vattenarbetet och att statusklassa sjöar utifrån de biologiska vär-
dena är angeläget. Provfisken är tidskrävande och kostsamma så man bör undvika 
att provfiska alltför stora, djupa och/eller näringsrika sjöar med mycket fisk.  

7.7.3 Beskrivning 

Inventeringen kommer i huvudsak att utföras av egen personal under sommaren 
(juli-augusti).  

7.7.4 Samordning 

Urval av objekt samordnas mellan kalkeffektuppföljning, uppföljning av åtgärder 
med syftet att uppnå miljömålet Levande sjöar och vattendrag, vattenförvalt-
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ningen, SRK, Natura 2000, arbetet med områdesskydd samt nationell miljööver-
vakning. 

7.7.5 Objekturval 

Ett urval sjöar ska provfiskas med vissa intervall med syftet att erhålla tidsserier. 
De sjöar som ingår i nationell miljöövervakning är samtliga näringsfattiga och 
försurningskänsliga/kalkade sjöar (Lien, Övre Skärsjön, Dagarn och V. Skälsjön). 
Den regionala referenssjön Märrsjön (även den näringsfattig) bör kompletteras 
med ytterligare en regional tidsseriesjö som bör vara en mer näringsrik sjö, för-
slagsvis Fläcksjön. Intervallen mellan undersökningarna i nya tidsseriesjöar bör 
vara 3-5 år. 

Sjöar där kartläggning är det främsta syftet ska i första hand väljas utifrån vatten-
förvaltningens och kalkningens behov. 

7.7.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Resultaten rapporteras in till Fiskeriverket, som är datavärd. Fiskeriverket räknar 
fram en bedömning av ekologisk status enligt bedömningsgrunderna för miljö-
kvalitet. Bedömningarna läggs in i datasystemet VISS av Länsstyrelsen. 

7.7.7 Utvärdering och rapportering 

Länsstyrelsen gör årliga utvärderingar som sammanställs i kortare skriftliga rap-
porter. 

7.7.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

7.7.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Det finns många möjliga samfinansiärer då nätprovfiskena har många syften. 
Medfinansiering är möjlig att få från: kalkeffektuppföljningen, vattenförvalt-
ningen och skötselanslaget (till Natura 2000 uppföljning).  

7.7.10 Utvecklingsbehov och brister 

Svårigheten att bedöma och övervaka fiskfaunans status i Mälaren är ett bekym-
mer. För tillfället finns dock planer på ett läns- och myndighetsövergripande pro-
jekt MISS (Metodutveckling för fiskövervakning I de Stora Sjöarna) Troligen 
kommer Sötvattenslaboratoriet att stå som ansvarig genomförare för projektet 
som, om det blir aktuellt, startar 2009.  

7.7.11 Referenser 

Kinnerbäck, A. 2001. Standardiserad metodik för provfiske i sjöar. Fiskeriverket 
informerar 2001:2. 
www.fiskeriverket.se/download/18.1e7cbf241100bb6ff0b8000286/finfo01_2.pdf.  
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7.8 Delprogram: Bottenfauna 

7.8.1 Syfte 

De bottenfaunaundersökningar som har gjorts i länet under senare år omfattar tre 
verksamhetsområden med olika syften för undersökningarna.  

Inom den regionala miljöövervakningen har bottenfauna inventerats på vatten-
dragssträckor som är utpekade som värdefulla (”nyckelbiotoper”). Syftet är att 
identifiera vattendrag med höga naturvärden och att följa utvecklingen av botten-
faunan. 

Inom kalkningsverksamheten ingår bottenfaunaundersökningar som en del av den 
biologiska effektuppföljningen. Syftet är att studera om utförd kalkning har haft 
önskvärd effekt på våra försurade vattenmiljöer. 

Inom Vattenförvaltningen samlas underlagsdata in för att utföra statusklassningar 
för bottenfauna i vattenförekomster enligt de nya Bedömningsgrunderna för sjöar 
och vattendrag. Syftet med undersökningarna är att visa vilka miljöproblem som 
kan påverka tillståndet i våra vatten. 

7.8.2 Bakgrund och strategi 

Ett rikt bakgrundsmaterial beträffande bottenfauna i vattendrag finns att tillgå tack 
vare Pär-Erik Lingdells (Limnodata HB) insatser på området. År 1996 gjordes en 
sammanställning över förslag till objekt för miljöövervakning i västmanländska 
vattendrag omfattande 246 objekt undersökta 1945-1995 (Länsstyrelsen nr 
1996:3). Merparten av objekten utgjordes av smärre skogsbäckar i Skinnskatte-
bergs kommun undersökta 1992-95.  

Under åren 2006 och 2007 gjordes inventeringar av bottenfauna vid 44 objekt 
(Länsstyrelsen nr 2006:16, nr 2007:15). År 2008 undersöktes 32 objekt. Inom den 
regionala miljöövervakningen har undersökningar skett i 16 av objekten med syf-
tet att identifiera vattendrag med höga naturvärden.  

7.8.3 Beskrivning 

Bottenfauna är en parameter som ger svar på om vattenkvaliteten varit tillräckligt 
bra. För att följa upp om förutsättningar finns för höga naturvärden kommer vi att 
fortsätta med bottenfaunaundersökningar inom den regionala miljöövervakningen 
med omdrev vart 3:e år.  

Eftersom en ny rödlista kommit sedan förslagen på miljöövervakningsobjekt togs 
fram har listan över rödlistade arter i länet i rapporten blivit inaktuell. Önskvärt 
vore att uppdatera informationen om de rödlistade arterna i länet enligt rödlistan 
från år 2005. 

7.8.4 Samordning 

Samordning sker idag på länsnivå med vattenförvaltningen och kalkningsverk-
samheten.  
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7.8.5 Objekturval 

I huvudsak är det biotopkarterade vattendrag med hög andel värdefulla sträckor 
(nyckelbiotoper) som undersöks.  

7.8.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

År 2006 köpte Länsstyrelsen Pär-Erik Lingdells (Limnodata HB) databas med 
information om alla bottenfaunaundersökningar som gjorts i länet. Databasen 
uppdateras årligen. 

7.8.7 Utvärdering och rapportering 

Resultaten presenteras och utvärderas i en årlig rapport.  

7.8.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Kostnaden för provtagning och utvärdering beräknas till ca 4 700 kr per lokal med 
en årlig kostnad på 60 000 kr. Undersökningen finansieras av medel för regional 
miljöövervakning.  

7.8.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Samfinansiering med vattenförvaltningen och kalkningsverksamheten är aktuell.  

7.8.10 Utvecklingsbehov och brister 

Nationell datavärd behövs för data från bottenfaunaundersökningar. 

7.8.11 Referenser 

Länsstyrelsen i Västmanlands län, 1996.  Förslag till objekt för miljöövervakning 
i västmanländska vattendrag. Rapport 1996:3 
 
Lingdell, P-E.  och Engblom. E., 2006.   Smådjur i västmanländska vatten, En 
studie av vattenlevande smådjur i tio vattendrag och 3 sjöar maj 2006. Länssty-
relsen i Västmanlands län. Rapport 2006:16. www.u.lst.se/NR/rdonlyres/122F0609-
1A84-48CA-B392-791B8A53B1F2/0/Rapport2006_16_Smadjur_webb.pdf.  
 
Lingdell, P-E.  och Engblom. E., 2007.  Smådjur i västmanländska vatten, En 
studie av vattenlevande smådjur i 25 vattendrag och 5 sjöar april 2007. Länssty-
relsen i Västmanlands län. Rapport 2007:15. www.u.lst.se/NR/rdonlyres/C035D919-
E863-418C-8054-EB871006BF6E/0/Rapport2007_15_BottenfaunaU2007webb.pdf.  

7.9 Delprogram: Nyckelbiotoper i vattenmiljöer - naturvärdesbe-
dömning av sjöar  

7.9.1 Syfte 

Att kartlägga och övervaka värdefulla biotoper är en verksamhet som prioriteras 
högt inom den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län. Syftet med ak-
tiviteten är att kartlägga och övervaka länets värdefulla vattenmiljöer. Undersök-
ningen är ett viktigt underlag för att kunna övervaka den biologiska mångfalden i 
vattenmiljöer med höga naturvärden. 
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7.9.2 Bakgrund och strategi 

Under förra programperioden har vattendragen i länet varit i fokus. Vi har använt 
System Aqua och bedömt naturlighet i avrinningsområden och därefter biotop-
karterat vattendragen i de avrinningsområden som har högst naturlighet. Sjöarna 
har därmed fått stå tillbaka till förmån för vattendragen. Under senare år har dock 
kartläggningsarbetet inom vattenförvaltningen bidragit till både sammanställning 
och utvärdering av data samt insamling av nya data om både kemi och biologi. 
Vattenförvaltningen arbetar med att statusklassa våra sjöar och identifiera vilka 
åtgärder som behövs för att komma till rätta med olika problem. Vi behöver även 
naturvärdesbedöma sjöarna för att kunna välja vilka sjöar som är viktigast att 
övervaka och på sikt bevara. 

7.9.3 Beskrivning 

Naturvärdesbedömningarna ska göras enligt System Aqua utifrån befintliga data. 
Bedömningarna är ett viktigt underlag för att välja vilka sjöar som ska övervakas 
inom andra delprogram (t.ex. bottenfauna, vattenväxter, provfiske). 

7.9.4 Samordning 

Det är viktigt att veta vilka sjöar som hyser höga naturvärden för att ha detta som 
grund för prioriteringar inom olika verksamheter t.ex. vattenförvaltningen, kalk-
ning, restaurering, hänsyn inom jord- och skogsbruk samt som underlag för all 
planering. 

7.9.5 Objekturval 

Vattenförekomsterna är högprioriterade, men bör kompletteras med kalkade sjöar, 
Natura 2000 sjöar samt de sjöar som pekats ut inom arbetet med miljömålet le-
vande sjöar och vattendrag, delmål 1 och 2. 

7.9.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Nationell datavärd saknas, vilket är olyckligt. Länsstyrelsen i Jönköping har byggt 
en Accessdatabas som kan användas för bedömningar enligt System Aqua. 

7.9.7 Utvärdering och rapportering 

Undersökningen utgörs av en utvärdering med hjälp av befintliga data och slut-
produkten blir en skriftlig rapport som går att använda som underlag vid fortsatt 
planering. 

7.9.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Undersökningen ska genomföras vid ett tillfället under programperioden (2010) 
och beräknas ta ca 1,5 månad att genomföra. 

7.9.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Eventuellt kan denna utvärdering samfinansieras med medel från vattenförvalt-
ningen. 
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7.9.10 Referenser 

Naturvårdsverket. System Aqua. Rapport 5157.  

7.10 Delprogram: Vattenväxter i sjöar 

7.10.1 Bakgrund och strategi 

Undersökningen började 1997 som ett metodutvecklingsprojekt i sjöar inom lä-
nets fyra miljöövervakningsytor. (Godow, 1999). År 2005 gjordes en uppföljning 
i fyra av sjöarna som inventerades 1997 (Alm, 2006). Vid denna tidpunkt hade 
undersökningstypen ”Makrofyter i sjöar” kommit i Naturvårdsverkets handled-
ning, men denna metod är tyvärr inte tillräckligt välutvecklad och preciserad för 
att fungera i praktiken. Alltför mycket lämnas öppet för fria tolkningar. Under 
åren 2006 och 2007 har Länsstyrelsen fortsatt inventera vattenväxter i ett flertal 
sjöar i länet. De flesta sjöar har endast besökts en gång, men i ett fåtal sjöar har 
årliga besök gjorts på en utvald lokal för att få grepp om mellanårsvariationen 
som är dåligt känd för makrofyter. Ett viktigt syfte med inventeringarna av vat-
tenväxter i sjöar har varit och är att få till stånd bedömningar enligt bedömnings-
grunder för kvalitetsfaktorn Makrofyter i sjöar, eftersom detta är ett viktigt un-
derlag i vattenförvaltningens kartläggnings- och miljöövervakningsarbete.  

Under 2008 tog Frauke Ecke fram en metod som mer i detalj beskriver hur in-
ventering av vattenväxter i sjö ska gå till när syftet framför allt är att kunna an-
vända data till bedömningar enligt bedömningsgrunder. Denna metod användes i 
de nationella trendsjöar som för första gången makrofytinventerades i år inom den 
nationella miljöövervakningen. Även de inventeringar Länsstyrelsen gjorde i år 
inom ramen för den regionala miljöövervakningen tillämpade denna metod. Även 
fortsatta inventeringar inom det gemensamma delprogrammet kommer att an-
vända denna metod. 

7.10.2 Beskrivning 

Vattenväxter (kärlväxter, mossor och kransalger) inventeras längs transekter som 
placeras ”subjektivt optimalt” med syftet att hitta samtliga arter i sjön. Ett kumu-
lativt artdiagram upprättas och inventeringen avbryts när tre på varandra följande 
transekter inte resulterar i fynd av någon ny art. 

Siktdjup mäts samtidigt som makrofytinventeringen. Vattenprov tas på en utvald 
provtagningslokal (djuphåla) om inte sjön ingår i det gemensamma delprogram-
met ”Synoptisk augustiprovtagning med helikopter”. Vattenstånd ska mätas vid 
pegel eller egen markering på fast föremål. 

7.10.3 Objekturval 

Grunda oskiktade sjöar är svåra att övervaka med vattenkemisk provtagning på 
grund av stor variation hos vattenkemiska parametrar. Vattenväxter däremot ger 
en mer stabil bild av situationen i dessa sjöar. Övergödningens effekter kan även 
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studeras i djupare sjöar genom övervakning av kortskottsvegetationens maxdjups-
utbredning. 

Makrofyter är överlag dåligt inventerade och det finns mycket kvar att upptäcka. 
Särskilt viktigt är det att kartlägga och övervaka hotade och sällsynta vattenväxter 
t.ex. ovanliga nate-arter och kransalger. 

7.10.4 Referenser 

Godow, S. 1999. 13 sjöar i Västmanland - Övervakning av vegetationsutveckling i 
ett urval representativa sjöar. Länsstyrelsen i Västmanlands län. Rapport 
1999:06. 

Alm G. 2006. Vattenväxter i fem sjöar i Västmanlands län. Länsstyrelsen i Väst-
manlands län. Rapport 2006:03. 

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Vattenväxter i sjöar”. 

7.11 Delprogram: Grundvatten - sammanställning av resultat 
från kommunala grundvattentäkter 

7.11.1 Syfte 

Syftet med sammanställningen är att få en bild av tillstånd och förändringar i dju-
pare, äldre grundvatten i grundvattenmagasin som är av betydelse för den kom-
munala vattenförsörjningen. 

7.11.2 Bakgrund och strategi  

I Västmanlands län utgörs ca 25 % av dricksvattenförsörjningen av naturligt 
grundvatten. Stora mängder grundvatten finns i rullstensåsarna som sträcker sig i 
nordsydlig riktning. Exploatering av åsarna kan leda till att grundvattnets kvalitet 
försämras. Genom att sammanställa resultaten från undersökningar av de större 
grundvattentäkterna i länet kan trender mot förändrad vattenkvalitet upptäckas. 
Länsstyrelsen har tidigare gjort utvärderingar av resultat från provtagningar i 
större vattentäkter i länets kommuner 1995 och 2002 och i skrivande stund (okto-
ber 2008) pågår ytterligare en utvärdering av samma slag. 

7.11.3 Beskrivning 

Provtagningar av de större grundvattentäkternas vattenkemi utförs av respektive 
kommun och Länsstyrelsen samlar in data, som sedan sammanställs i en skriftlig 
rapport. Sammanställningen kommer att genomföras en gång per programperiod.  

Data från de kommunala vattentäkterna finns idag i stor utsträckning i en nationell 
databas (DGV) och data kommer i första hand att hämtas därifrån. 

7.11.4 Samordning 

Utvärderingen av data från dricksvattentäkterna är användbara både inom miljö-
målsarbetet och i vattenförvaltningen. 
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7.11.5 Objekturval 

I sammanställningen som gjordes 1995 angavs 17 grundvattentäkter som förslag 
på objekt som borde ingå i den fortsatta övervakningen. Heby kommun har där-
efter bytt län och kommer inte att omfattas av utvärderingen. 

7.11.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Data som ska ingå i utvärderingen kommer i första hand att hämtas från den na-
tionella databasen DGV, som hanterar data från kommunala vattentäkter. 

7.11.7 Utvärdering och rapportering 

Undersökningen består i en skriftlig rapport som ska innehålla beskrivningar av 
respektive vattentäkt, diagram för respektive analyserad parameter och en sam-
manfattning av tillståndet i länets vattentäkter. I rapporten ska kopplingen till lä-
nets grundvattenförekomster och dess status göras för respektive vattentäkt. 

7.11.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Tidsåtgången för insamlande av material och rapportskrivning beräknas till ca två 
månader och beräknas kosta ca 80 000 kr. Sammanställningen finansieras av me-
del för regional miljöövervakning. 

7.11.9 Referenser 

Malmberg, S. 1995. Grundvatten i Västmanlands län. Länsstyrelsen i Västman-
lands län. 1995:3 

Sundberg, M. 2002.  Grundvatten i Västmanlands län. En sammanställning av 
data från de större kommunala grundvattentäkterna. Länsstyrelsen i Västman-
lands län, 2002:13  

7.12 Delprogram: Stormusslor 
Vid en resursförstärkning med 20 % kommer undersökning av stormusslor att 
prioriteras inom det regionala miljöövervakningsprogrammet.  

Stormusslor i allmänhet och flodpärlmussla i synnerhet har under de senaste 
knappt 20 åren kommit att bli en mycket viktigt indikator i Sveriges vattendrag.  
Det gemensamma delprogrammets mål är att utifrån ovanstående arter: 

 samordna och analysera de långsiktiga trenderna hos stormusslorna i Sve-
rige. 

 bedöma de svenska stormusselbestånden med avseende på föryngring – 
som indikatorer i miljömålsarbetet på ett naturligt ekosystem. 

 följa förändring av populationsstorlek och täthet, samt förändringar i ål-
ders- och storleksstruktur 

 åskådliggöra hotbilder och ge förslag på möjliga åtgärder 
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 med en fungerande databas med tillhörande datavärd möjliggöra analyser 
av parametrar som tidigare varit svåra att utföra.  

 utbilda och kontinuerligt kalibrera landets fältpersonal.   

 Sprida information och svara på aktuella frågor från länen. 

7.12.1 Beskrivning 

Syftet med det gemensamma delprogrammet är att få till stånd en samordnad 
miljöövervakning av stormusslor enligt den metod som finns i Naturvårdsverkets 
handledning. Man vill även samla alla data i en gemensam nationell databas som 
är under framtagande. Under 2009 kommer arbetet inom det gemensamma del-
programmet att vara inriktat på följande: 

 Inmatning av befintlig underlagsdata i den nya webbaserade databas som 
under hösten 2008 utvecklas på Artdatabanken. 

 Få till stånd en övervakning av M. margaritifera, U. crassus, U. pictorum 
samt P. complanata nationellt med både trendövervakning och s.k. scree-
ning. 

7.12.2 Objekturval 

Flodpärlmussla är i dagsläget känd i fyra vattendrag i länet. Flat dammussla före-
kommer i tre sjöar och fem vattendrag och äkta målarmussla har påträffats på två 
lokaler i Svartån.. I övrigt är kunskapen om förekomsten i länet av målarmusslor 
och dammusslor begränsad. År 2006 gjordes en översiktlig inventering av stor-
musslor i länet (Berglund 2006). Totalt inventerades 63 punktlokaler (25 i sjöar 
och 38 i vattendrag) och 17 vattendragssträckor i hela länet. Urvalet av lokaler 
och sträckor var gjort utifrån kända förekomster av flodpärlmussla och gamla 
uppgifter om flat dammussla (fyra fynd före 1935). Syftet var att hitta nya lokaler 
med flodpärlmussla, flat dammussla och/eller tjockskalig målarmussla (ej känd i 
länet). Nya bestånd av flodpärlmussla påträffades i Hedströmmens huvudfåra och 
sju populationer av flat dammussla påträffades. I den mån denna resursförstärk-
ning blir aktuell, kommer ett mera detaljerat resonemang kring urval av objekt att 
göras. 

7.12.3 Referenser 

Berglund J. 2006. Stormusslor i Västmanlands län. Länsstyrelsen i Västmanlands 
län. Rapport 2006:27. www.u.lst.se/NR/rdonlyres/31CB0F19-B9E6-4896-B131-
36DA98610EB6/0/Rapport2006_27_Stormusslor.pdf.  

Beskrivning av gemensamt delprogram ”Övervakning av stormusslor”. 
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7.13 Delprogram: Fågelskär i stora sjöar - Mälarfågel  

7.13.1 Syfte 

Grundläggande syfte är att följa upp förändringar i förekomst i Mälaren av sjö-
fåglar, främst storskarv och kolonihäckande måsfåglar på fågelskär. Dessa data 
kan bl.a. utgöra underlag för beslut om förvaltning av storskarv, studier av död-
lighet hos sjöfågel, uppföljning av sjöfågelarter av särskilt bevarandeintresse och 
av fågelskyddsområden. 

7.13.2 Bakgrund och strategi 

Fåglar är på flera sätt lämpliga som indikatorer inom miljöövervakning: de finns i 
olika ekologiska nischer högt i näringskedjan, är förhållandevis väl studerade och 
lätta att identifiera och tillgången på inventerare är god. Därför återfinns flera del-
program baserade på fågelinventeringar i det regionala miljöövervakningspro-
grammet. 

På initiativ av Mälarens vattenvårdsförbund och i samarbete mellan dem och 
Länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län 
påbörjades 2004 inventeringar av sjöfåglar i Mälaren. Förebilden var inventer-
ingar som bedrivits i Vänern sedan mitten av 1990-talet. Under 2004 genomfördes 
en metodstudie och med vissa modifieringar av metoden jämfört med Vänern har 
därefter årliga inventeringar genomförts. Strategin är heltäckande inventeringar av 
fågelskär, detta mot bakgrund av att vissa arter är kända för att växla mellan olika 
häckningsplatser. 

Sedan 2004 har också heltäckande inventering av häckande storskarv ingått för att 
ge underlag för bl a diskussioner om skador för yrkesfiske och beslut om skydds-
jakt. 

7.13.3 Beskrivning 

Inventeringen genomförs i två faser. I slutet av april inventeras storskarv på samt-
liga kända häckningsplatser (cirka ett tjugotal) genom räkning av bon, oftast via 
landstigning. Denna fas utförs av ett enda båtlag efter att upplysningar om eventu-
ella nytillkommande platser inhämtats från ornitologer, fiskare m.m.  

Under den andra fasen i slutet av maj inventerar sju båtlag sjöfåglar på 
öar/holmar/skär med kolonier av häckande måsar eller tärnor. Förutom dessa art-
grupper ingår också andfåglar och vadare i inventeringen, som till största delen 
genomförs genom räkning av individer från båt. På ett tjugotal lokaler genomförs 
landstigning för att kalibrera metoden, dokumentera eventuell förhöjd dödlighet 
och följa upp reproduktion hos utvalda arter (under perioden 2005-2008 gråtrut, 
fr.o.m. 2009 fisktärna). Totalt uppfyller 200-250 inventeringsobjekt definitionen 
på fågelskär, men cirka 100 potentiella fågelskär besöks också. En projektledare 
anställd på konsultbasis planerar och leder arbetet. Länsstyrelsen i Stockholms län 
svarar för administration. 
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Inventeringsmetodiken finns beskriven i två dokument i referenslistan nedan och 
även i ett förslag till undersökningstyp. Vidare finns en beskrivning av gemensamt  
delprogram.  

7.13.4 Samordning 

Delprogrammet bedrivs i nära samarbete mellan Länsstyrelserna i de fyra län som 
berörs av sjön och med delfinansiering från Mälarens vattenvårdsförbund (och är 
därmed också sammankopplat med den nationella miljöövervakningen). Metoden 
är samordnad mellan Vänern, Vättern och Mälaren. 

7.13.5 Objekturval 

Inventeringen bedrivs som en totalinventering av Mälaren med avseende på de 
objekt som uppfyller någon av definitionerna (häckande storskarv eller fågelskär 
med kolonihäckande måsar och/eller tärnor). 

7.13.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Data från inventeringarna lagras i en egen databas i MS Access inom projektet 
(övertagen från inventeringarna i Vänern) och kvalitetssäkring av data görs av 
projektledaren. Avsikten är att även göra data från inventeringarna tillgängliga i 
Artportalen (Svalan). Hantering av geografiska data inom projektet och produk-
tion av fältkartor sker hos Länsstyrelsen i Västmanlands län.  

7.13.7 Utvärdering och rapportering 

Alla observationsdata levereras årligen till Länsstyrelserna i Accessformat, data 
om storskarv även i Excelformat direkt efter genomförd inventering. Projektleda-
ren skriver också en årlig rapport med utvärdering av data. En gemensam utvärde-
ring av data för de tre stora sjöarna (Vänern-Vättern-Mälaren) finns publicerad i 
Sötvatten 2008. En ny gemensam utvärdering av data för dessa sjöar planeras att 
genomföras under kommande programperiod.  
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7.13.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Mälarlänen avser att fortsätta med årliga inventeringar av storskarv och fågelskär 
under programperioden och Mälarens vattenvårdsförbund är beredda att stödja 
arbetet med en årlig delfinansiering. Den årliga kostnaden för varje Länsstyrelse 
beräknas därför bli cirka 50 000 kr. 

7.13.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Mälarens vattenvårdsförbund var initiativtagare till inventeringen, har varit delfi-
nansiär vissa år och är nu aktuellt som årlig delfinansiär. På detta sätt blir delpro-
grammet också ett samarbete mellan regional och nationell miljöövervakning ef-
tersom Mälaren ingår i det nationella delprogrammet Stora sjöarna. 

7.13.10 Utvecklingsbehov och brister 

Den metod som används bör antas som en undersökningstyp inom miljöövervak-
ningen. Ett förslag till sådan finns framtaget. Detta arbete har  finansierats av na-
tionell miljöövervakning via Stora sjöarna.  

99 



 

Data från delprogrammet bör göras tillgängliga i Artportalen. 

7.13.11 Referenser 

Metodbeskrivningar som pdf-filer på hemsida hos lst AB. 
 Fågelskär: 
www.ab.lst.se/upload/dokument/miljo_och_halsa/miljoinformation/Faglar%20i%20Malaren/me-
todfagelskar.pdf.  
Storskarv: 
www.ab.lst.se/upload/dokument/miljo_och_halsa/miljoinformation/Faglar%20i%20Malaren/me-
todstorskarv.pdf.  

Landgren, Th. och Pettersson, Th. 2008. Sjöfåglar i Vänern, Vättern och Mälaren, 
i Sötvatten 2008, Naturvårdsverket. 
www.naturvardsverket.se/upload/02_tillstandet_i_miljon/Miljoovervakning/rapporter/sotvatten/sot
vatten2008.pdf.  

Landgren, Th. och Pettersson, Th. 2009: Inventering av kolonihäckande sjöfåglar i 
stora sjöar. Förslag till undersökningstyp inom miljöövervakningen. 

Pettersson, Th. 2008. Skarvar och fågelskär i Mälaren 2008. Länsstyrelserna i 
Stockholms, Södermanlands, Uppsala och Västmanlands län. Rapportnr 2008:24 i 
Västmanlands län. http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/E6BA85BE-2958-45DB-BEB7-
94CEC2412F16/0/Rapport2008_24_FagelskariMalaren_2008.pdf  

Beskrivning av gemensamt delprogram “Övervakning av fågelskär i stora sjöar”. 

 

7.14 Delprogram: Grundvatten - vattenkemisk undersökning av 
källor 

Vid en resursförstärkning med 40 % kommer vattenkemisk undersökning av käl-
lor att prioriteras inom det regionala miljöövervakningsprogrammet. I den mån 
denna resursförstärkning blir aktuell, kommer en mera detaljerad beskrivning av 
delprogrammet att göras. I arbetet med statusklassificering av grundvatten inom 
svensk vattenförvaltning under 2008 har det visat sig att av sammanlagt 39 grund-
vattenförekomster i länet finns det underlag i form av mätningar av vattenkvalite-
ten endast i 15 förekomster. 24 förekomster saknar alltså helt mätunderlag. Att 
utnyttja källor för vattenprovtagning är en billig metod jämfört med att t.ex. sätta 
ut grundvattenrör. I viss mån kan arbetet behöva innefatta inventering av källor. 
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8 Programområde Hälsorelaterad miljöövervakning 

8.1 Allmänt om programområdet 
orelaterad miljöövervakning spänner 

tta programområde omfattar bl a olika 

er av luftföroreningar ingår i det nationella program-

etrar med hälsokoppling som övervakas nationellt är metaller i bio-

Verksamheten inom programområdet häls
över ett stort antal problemområden och har - i nationellt och regionalt perspektiv 
- nära kopplingar till flera andra programområden, exempelvis luft, miljögifts-
samordning, sötvatten och jordbruksmark. 

Den nationella miljöövervakningen inom de
typer av studier av människors exponering för föroreningar i miljön såsom orga-
niska miljögifter i modersmjölk, metallhalter i blod, föroreningar i livsmedel (in-
tagsberäkningar) och exponering får buller samt för kvävedioxid och cancerfram-
kallande ämnen i luft.  

Även studier av akuta effekt
met liksom en miljöprovbank. Inom det nationella luftprogrammet görs mätningar 
av inandningsbara partiklar samt sammanställningar av luftkvalitetsdata för tätor-
ter. 

Andra param
logiskt material/livsmedel (t ex älg, fisk och vissa åkergrödor), metaller i åker-
mark och vatten samt i viss utsträckning bekämpningsmedel.  
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8.1.1 Bakgrund och övervakningsstrategi 

Man kan urskilja några huvudtyper av undersökningar inom området nämligen: 
omgivningsmätningar, exponeringsmätningar, besvärsstudier, riktade hälsostudier 
och sammanställningar/utvärderingar av data. 

Länsstyrelsens insatser inom området hälsorelaterad miljöövervakning kan i första 
hand utgöras av sammanställningar och utvärderingar av data, särskilt kommunala 
miljöövervakningsdata men också data som primärt tagits fram för andra syften än 
miljöövervakning. Några insatser inom programområdet planeras inte under pro-
gramperioden. 

Besvärsstudier, riktade hälsostudier och även exponeringsmätningar innefattar 
många medicinska frågeställningar och bedrivs i allmänhet med Landstinget som 
huvudman, bl.a. genom Arbets- och miljömedicinska kliniken i Örebro.  

Kommunerna har, bl.a. genom sitt ansvar på hälsoskyddsområdet, en central roll 
inom den hälsorelaterade miljöövervakningen. Här kan t ex nämnas de stora re-
surser som läggs ned på övervakning av luftkvalitet i tätorter, med stöd i miljö-
kvalitetsnormer och EU-direktiv. 

Andra kommunala undersökningar med miljöövervakningskoppling gäller kvick-
silver i fisk, radonhalter i bostäder och brunnsvatten samt bekämpningsmedel i 
vattentäkter och recipienter. 

En typ av källor med lokal anknytning är föroreningsskadade områden. Vissa 
mätningar av organiska miljögifter i mark, vatten och sediment görs i samband 
med sanering av föroreningsskadade områden. Regional miljöövervakning av 
miljögifter behöver samordnas med arbetet med inventering och sanering av för-
orenad mark, så att respektive verksamhets roller blir tydliga. 

Områden som bör prioriteras inom detta programområde är enligt Naturvårdsver-
kets riktlinjer följande: 

 Samordning av data från de mätningar som görs i länet 

 Samordning med Socialstyrelsens miljöhälsoenkät 

 Mätningar av luftföroreningar i luft (programområde luft) 

Övervakningsinsatserna inom området svarar huvudsakligen mot uppföljningsbe-
hov inom miljökvalitetsmålen "God bebyggd miljö", "Frisk luft" och "Giftfri 
miljö". 

8.1.2 Prioriteringar inom programområdet 

Några delprogram inom detta PO ingår inte i RMÖ-programmet för 2009-2014 
inom nuvarande budget. Även vid 20-40% förstärkning är det tveksamt om några 
aktiviteter kan genomföras. Förutom finansieringsfrågan har detta även att göra 
med att Länsstyrelsens roll på området är oklar och att det saknas en miljömedi-
cinsk verksamhet med säte i länet (bedrivs från Örebro). Det projekt som ligger 
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närmast till hands att aktualisera är regional komplettering av Socialstyrelsens 
miljöhälsoenkät. 

De i föregående program ingående undersökningarna omfattade sammanställ-
ningar av i första hand kommunala data rörande radonförekomst i byggnader, 
kvicksilverförekomst i gädda, buller samt luftkvalitet i tätorter. De har nu utgått ur 
programmet.  

8.1.3 Andra miljöövervaknings och uppföljningsaktiviteter som berör pro-
gramområdet 

Landstinget i Västmanlands län genomför med regelbundenhet enkätundersök-
ningen Liv och hälsa. Den finns i två upplagor: Liv och hälsa ung genomförs vart 
annat år och Liv och hälsa vuxen genomförs vart fjärde år. Undersökningen utgår 
från folkhälsopolitikens elva målområden och finansieras helt och hållet av lands-
tinget. Vuxenundersökningen samordnas med de närliggande landstingen. Viss 
samverkan har bedrivits mellan Landstinget och Länsstyrelsen på detta område. 
Bland annat har en gemensam uppföljningsrapport tagits fram; Liv & miljö i 
Västmanland (2005). För närvarande finns ingen samverkan inplanerad, annat än 
underhandskontakter och gemensamma aktiviteter kring miljömålen. Länsstyrel-
sens folkhälsoansvarige har dock regelbunden kontakt. 

Kommunala insatser inom hälsoskyddsområdet redovisas ovan, avsnitt 8.1.1. 
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9 Programområde Miljögiftsamordning 

Resultaten från miljöövervakningen av miljögifter ska svara upp till de krav som 
ställs på den nationella och regionala uppföljningen av miljömålen som rör Giftfri 
miljö. Resultaten ska också kunna utgöra underlag för åtgärdsarbete och för upp-
följning av effekter av vidtagna åtgärder. Programmet har också kopplingar till 
programområde sötvatten, hälsorelaterade miljöövervakning och luft.  

9.1 Allmänt om programområdet 

9.1.1 Bakgrund och övervakningsstrategi 

Det nationella programområdet miljögiftssamordning omfattar framför allt scree-
ning av organiska gifter i miljön och en provbank med biologiskt material. Re-
sultaten används bland annat för uppföljning av miljömålet giftfri miljö.  

Undersökningar som prioriteras inom detta programområde är enligt Naturvårds-
verkets riktlinjer följande: 

 Screening 

 Insamling av prover för mätningar av metaller och organiska ämnen i abiotis-
ka medier. 

9.1.2 Prioriteringar inom programområdet 

I länsprogrammet är prioriterat ett deltagande i det nationella screeningprogram-
met. Kunskap om vilka miljögifter som bör övervakas särskilt i länet saknas, vil-
ket försvårar en regional övervakning och något delprogram utöver screening in-
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går därför inte i programmet. Behov finns dock bl.a. av analyser av bekämp-
ningsmedel/ läkemedel och sammanställningar och utvärderingar av kommunala 
mätningar av t.ex. kvicksilver i fisk. 

9.1.3 Ingående delprogram 

Screening. En fördjupning av det nationella screeningprogrammet ingår i ordina-
rie program. Urvalet av ämnen som blir föremål för analyser görs nationellt. 

9.1.4 Ekonomisk översikt 

Nedan redovisas de kostnader som avses belasta medel för regional miljöövervak-
ning (kkr). 

Delprogram 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt 

Screening 42 42 42 42 0 42 210 

(Om budgeten förstärks med 40 % genomförs delprogrammet tungmetaller i 
mossa 2010, och i så fall utgår screening av miljögifter detta år.) 

Kostnaderna för analyserna vid screening varierar beroende på vilka ämnen som 
ska analyseras. Provtagningen av slam bekostas av avloppsreningsverken.  

Det vore önskvärt att satsa mer inom miljögiftssamordning men det är en avväg-
ning mot övriga programområden.  

9.1.5 Andra miljöövervaknings och uppföljningsaktiviteter som berör pro-
gramområdet 

Viss mätning av bekämpningsmedel förekommer i länets kommuner.  

Mätningar i slam genomförs regelbundet av länets avloppsreningsverk. Tidigare 
sammanställdes dessa data men så är inte längre fallet på grund av resursbrist.  

Pengar till screening kan vissa år även satsat från andra områden t.ex. vattenför-
valtning.  

Ett kommande projekt för att mäta läkemedelsrester i utgående vatten från av-
loppsreningsverk finansieras av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
(MISTRA).  

Mälarens vattenvårdsförbund och Västmanlands läns luftvårdsförbund genomför 
undersökningar som kan ha koppling till miljögiftssamordning.  

Sammanställning av kommunal miljöövervakning sker inte på grund av resurs-
brist.  
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9.2 Delprogram: Screening 

9.2.1 Syfte 

Syftet med screeningen är att få en bild över utbredningen av nya miljögifter och 
med resultaten som utgångspunkt göra bedömningar av vilka risker som finns. 
Uppföljning av tidigare genomförda screeningar är angeläget. 

9.2.2 Bakgrund och strategi 

Naturvårdsverket genomför varje år nationell screening av miljögifter med möj-
lighet till regional förtätning. Eftersom analys av miljögifter ofta är kostsamt sam-
ordnas screening över landet för att effektivt utnyttja resurserna. Insamling för 
mätning av abiotiska medier rör i huvudsak mätning i slam.   

9.2.3 Beskrivning 

Deltagande i nationell screening.  

9.2.4 Samordning 

Beroende på vilka ämnen som ska mätas kan samordning ske med vattenvårdsför-
bund, kommuner och vattenmyndigheter. Vid provtagning är samordning med 
övriga provtagningar inom vattenförvaltningen angelägen.  

9.2.5 Objekturval 

Vilka ämnen som ska bli föremål för studier bestäms på nationell nivå.  

9.2.6 Kvalitetssäkring, datahantering och datalagring 

Utförs i enlighet med instruktioner från Naturvårdsverket.  

9.2.7 Utvärdering och rapportering 

Verksamheten rapporteras och utvärderas nationellt. 

9.2.8 Tidplan och ekonomisk översikt 

Genomförs oftast i september varje år. Kostnader beror på vilka ämnen som är 
aktuella. 

9.2.9 Samfinansiärer/samarbetspartners 

Se under samordning.  

9.2.10 Utvecklingsbehov och brister 

Det finns behov att följa upp resultaten på regional nivå för att se om ytterligare 
mätningar är befogade.  

                                                 
 Gemensamt delprogram 
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9.2.11 Referenser 

Naturvårdsverket. Information om programområdet miljögiftsamordning. Natur-
vårdsverkets hemsida.  www.naturvardsverket.se/sv/Tillstandet-i-mil-
jon/Miljoovervakning/Programomraden/Miljogiftssamordning/.  

Naturvårdsverket 2007. Screening inom miljöövervakningen – en faktaskrift. 
www.naturvardsverket.se/Documents/bokhandeln/620-8305-2.htm.  
 
Beskrivning av gemensamt delprogram ”Screening”. 
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Bristanalys till regionalt miljöövervakningsprogram (RMÖ) 
för Västmanlands län 2009-2014 
 

Bristanalysen redovisar översiktligt önskvärda delprogram/undersökningar som 
inte bedöms kunna inrymmas i det nya programmet vid oförändrad budget och 
vilka som kan aktualiseras vid förstärkt budget. 

En allmän kommentar som kan göras gäller behovet av kulturmiljöövervakning 
som under pågående programrevidering aktualiserats på Länsstyrelsen. I dagsläget 
saknas helt finansiering för sådan, vilket gör det mycket svårt att följa upp regio-
nala miljömål som gäller kulturmiljö och kulturhistoriska värden.  

Programområde Luft  
Kunskapsluckor finns vad gäller luftföroreningssituationen i länet, exempelvis i 
avseende på exponering för luftföroreningar och halter av partiklar och kolväten 
(VOC) i tätortsluft och föroreningar relaterade till småskalig vedeldning. Uppfölj-
ningen är primärt ett kommunalt ansvar. En ny förordning med bestämmelser som 
bl.a. innebär ett genomförande av det s.k. MIKSA-förslaget (Miljökvalitetsnormer 
- Kontroll i Samverkan) kan komma att medföra att länsstyrelserna får ett sam-
ordningsansvar för kommunernas övervakning av miljökvalitetsnormerna för luft. 
Länsstyrelsen har mot denna bakgrund inte ansett det lämpligt att prioritera denna 
övervakning inom RMÖ-budgeten. Samarbete med kommunerna finns dock redan 
i dag via länets luftvårdsförbund. 

Lavar som biologisk indikator på luftkvalitet är ett bra komplement till direkta 
mätningar av föroreningar. Länsstyrelsen anser dock inte att den kan prioriteras 
fullt ut inom RMÖ. En samfinansiering med luftvårdsförbundet är önskvärd. 
 
Att analysera tungmetaller i mossa är ett enkelt sätt att få data om metallnedfall i 
länet, som fördjupning till det nationella materialet. Detta delprogram har dock 
prioriterats ner eftersom påverkan framför allt är långväga och genomförs endast 
om budgeten förstärks med 40 %. 

Programområde Skog 
I detta programområde finns oklarheter som rör Skogsstyrelsens och Länsstyrel-
sens roller när det gäller miljöövervakning, t.ex. i avseende på delprogrammet 
avrinning brukad skog. En pilotstudie har gjorts 2008. Ett Life+-initiativ finns 
också på nationell nivå. Oklarheter om inriktning och ansvar gör att detta inte 
tagits upp inom ramen för befintlig budget, men vid 20 % tillskott. 
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Regional övervakning av strandnära skogar och av ovanliga lövskogstyper förbe-
reds inom arbetet med regional tillämpning av NILS (Nationell Inventering av 
Landskapet I Sverige) men kräver ytterligare beredning vad gäller metod och an-
svarsfördelning. Avses prioriteras vid en förstärkt budget (40 %). 
 
Uppföljning av försurning/övergödning genom markprovtagning görs förutom 
stickprov (mark) inom RIS även på permanenta observationsytor. 
 
Som för andra terrestra miljöer finns ett stort behov av att använda sig av biolo-
giska kvalitetsindikatorer för att följa markernas kvaliteter i avseende på biologisk 
mångfald. Indikatorer för skogliga nyckelbiotoper (framför allt vissa kryptoga-
mer/kryptogamgrupper) är användbara i sammanhanget. Uppföljningen av nyck-
elbiotopernas naturvärden får anses vara Skogsstyrelsens ansvar. När det gäller 
uppföljningen av skogshabitaten i Natura 2000 har Länsstyrelsen ett ansvar.  Vil-
ken omfattning denna verksamhet kommer att få under programperioden är oklart. 
Den ska inrymmas i Länsstyrelsen budget för skyddad natur. Se vidare program-
område Landskap. 

Programområde Jordbruksmark 
Uppföljning av betes- och slåttermarker (ängs- och betesmarksinventeringen) 
genomförs på nationell nivå samordnat med NILS. På regional nivå finns däremot 
inte någon systematisk uppföljning. Stickprovsvis görs kontroller av enskilda åt-
gärdsprogramobjekt. Om en önskvärd systematisk uppföljning av betes- och slåt-
termarker blir aktuell bör den inte finansieras enbart av RMÖ. Ej med i program-
met. 
 
F n finns ingen regional stickprovsövervakning i odlingslandskapet, men inom 
ramen för ett regionalt NILS ska fr.o.m. 2009 småbiotoper och gräsmarker följas.  
 
Natura 2000 bidrar troligen inte med någon tillståndsuppföljning i utpekade objekt 
under perioden.  
 
Biologiska kvalitetsindikatorer behandlas även under programområde Landskap. 
Indikatorer för värdefulla betes- och slåttermarker kan vara t.ex. skalbaggar 
(jordlöpare, dyngbaggar m.fl.), fjärilar och svampar. Den övervakning av dagfjä-
rilar som planeras vid en förstärkt budget berör i hög grad programområde jord-
bruksmark. 

Programområde Landskap 
Tidigare har ansatser i länet gjorts att övervaka vissa landskapselement, nu är in-
riktningen istället att bygga ut NILS så att analyser kan göras regionalt - av eko-
nomiska skäl dock i huvudsak för större områden än ett län, t ex sammanhängande 
naturgeografiska regioner. Arbete pågår sedan 2007 att utveckla NILS i detta 
syfte. Olika delar kan sannolikt tas i drift successivt fr.o.m. 2009 (beskrivs under 
respektive programområde). Alla planerade delar ryms dock inte i nuvarande 
budget utan kräver förstärkning med 20-40 %. Ett planerat delprogram om land-
skapsmönster beräknas blir aktuellt först i slutet av kommande programperiod 
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eftersom det till stor del kommer att bygga på data från andra delprogram inom 
NILS. 
 
Under programområde Landskap planeras ett delprogram om övervakning av 
stränder vid sjöar och vattendrag via NILS. För 2009 söks särskilda utvecklings-
medel och därefter bör det vara möjligt att starta, dock endast vid förstärkt budget.   
 
Häckfågeltaxeringen och Floraövervakningen bedöms inrymmas i befintlig bud-
get, men mer omfattande utvärderingar av data fordrar däremot tillskott i budget 
eller finansiering via särskilda medel för utvärdering. En pilotstudie Övervakning 
av dagfjärilar planeras genomföras 2009 inom befintliga ramar, därefter kan ett 
delprogram startas om metodfrågorna är klara och budgeten förstärks med 20 %. 
 
Inom befintlig budget har Länsstyrelsen prioriterat övervakning av fågelskär i 
Mälaren som är ett föreslaget gemensamt delprogram med koppling till nationell 
övervakning (Stora sjöarna inom PO Sötvatten). 
 
Uppföljning av landskapets mångfald via biologiska kvalitetsindikatorer är önsk-
värd men ofta kostsam. Med undantag för fåglar och kärlväxter samt eventuellt 
dagfjärilar har därför detta inte kunnat prioriteras. De nämnda organismgrupperna 
är lättidentifierbara. Intresse finns också hos allmänheten att hjälpa till, vilket är 
en förutsättning för att få en verksamhet av någotsånär stor omfattning. För de 
skilda programområdena finns annars andra tänkbara indikatorgrupper, ofta 
kryptogamer eller evertebrater. 

Programområde Våtmark 
Ett särskilt delprogram rörande nattaktiva våtmarksfåglar, bl.a. flera rödlistade 
arter, har pågått sedan 2003. Flera snarlika initiativ har sedan dess tillkommit, 
bl.a. inom uppföljningen av Natura2000. Delprogrammet föreslås fortsätta, men 
bör utvärderas under programperioden och samordnas med andra undersökningar. 
Utvärdering förutsätter dock ökad budget eller särskilda medel för detta. 
 
Data från RIS rörande våtmarker kommer att utvärderas under 2008 genom Gäv-
leborgs län. Frågor intressanta att få belysta genom RIS-data är t.ex. i vilken om-
fattning beskogning av de öppna våtmarkerna sker. 
 
Genom regionalisering av NILS planeras delprogram om bevarandestatus och 
exploatering av myrar starta redan under 2009. 
 
Nationellt sker genom satellitbaserad övervakning en rullande uppföljning av 
våtmarksinventeringen. Västmanlands län beräknas preliminärt bli aktuellt 2011-
2012. Länsstyrelsen räknar med att delta med en begränsad insats vid 20 % ök-
ning av anslaget. 
 
Åtskilliga arter i framför allt kryptogamfloran (källmossor)och evertebratfaunan 
(jordlöpare, mollusker) skulle kunna fungera som biologiska kvalitetsindikatorer 
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för skilda typer av våtmarksbiotoper, såväl Natura 2000-habitat som andra sär-
präglade miljöer, t.ex. naturliga källflöden och översilningsmarker.  

När det gäller groddjur finns inom ÅGP-arbetet planer på inventer-
ing/övervakning av större vattensalamander inom skyddade områden, och upp-
följning av restaureringsåtgärder som görs för arten.  

Någon regelrätt övervakning av rikkärr är inte planerad under programperioden, 
men däremot uppföljning av de skötselåtgärder som eventuellt kan bli aktuella. 

Programområde Sötvatten 
Övervakningen av vattnen i länet har under lång tid varit huvudsakligen inriktad 
på kemisk-fysikalisk datainsamling. När biologiska undersökningar genomförts 
har de i huvudsak inriktats på viktiga organismgrupper som kan informera om 
vattenkvalitet och i mindre utsträckning rört biologisk mångfaldsövervakning eller 
bevarandestatus för enskilda arter. Kunskapsbristerna är stora i detta avseende. 
Stormusslor är en av de organismgrupper som kommer att övervakas i mån av 
ytterligare finansiering, men ingår alltså inte i det ordinarie programmet. 

I Västmanlands län finns 54 sjöar och 136 vattendrag som utgör s.k. vattenföre-
komster och som därmed ska övervakas inom ramen för vattenförvaltningen med 
hjälp av de biologiska, fysikalisk-kemiska och hydromorfologiska kvalitetsfakto-
rerna. Dessa har prioriterats i det ordinarie programmet, men trots det kommer det 
att finnas vattenförekomster som inte övervakas i önskvärd utsträckning. Vissa av 
kvalitetsfaktorerna är kostsamma att övervaka och undersökningarna kan därför 
göras endast i ett begränsat antal objekt. Ett exempel på detta är nätprovfisken 
som ingår i det ordinarie programmet, men där undersökningarna kommer att ut-
ökas i mån av ytterligare medel. 

I länet har nio ”särskilt värdefulla vattenmiljöer” och ett 50-tal ”värdefulla vat-
tenmiljöer” pekats ut enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag. I dessa finns 
ett stort behov av kartläggning och uppföljning av de naturvärden som utgör 
grunden för utpekandet. Till viss del kommer detta behov att tillgodoses genom 
miljöövervakningsprogrammet, men långt ifrån alla de utpekade vattnen ryms 
inom det ordinarie programmet. I länet finns 20 Natura 2000-habitat med anknyt-
ning till sötvatten. Dessa ska följas enligt de särskilda manualer som utvecklats 
inom Natura 2000-arbetet och den typen av övervakning kommer inte att priorite-
ras inom miljöövervakningsprogrammet. 

I länet finns stora brister när det gäller övervakning av grundvattnet, 24 av 39 
grundvattenförekomster saknar helt mätdata. Vid en utökad budget kommer vat-
tenkemisk undersökning av källor att genomföras, men dessa kommer inte att 
täcka upp för de brister som finns när det gäller grundvattenförekomsterna. 

Hälsorelaterad miljöövervakning 
Länsstyrelsen räknar inte med att några delprogram inom detta PO kommer att 
ingå i RMÖ-programmet för 2009-2014 inom nuvarande budget. Även vid 20-
40% förstärkning är det tveksamt om några aktiviteter kan genomföras. Förutom 
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Datum    

2009-06-22   

 
finansieringsfrågan har detta även att göra med att Länsstyrelsens roll på området 
är oklar och att det saknas en miljömedicinsk verksamhet med säte i länet (bedrivs 
från Örebro). Det projekt som ligger närmast till hands att aktualisera är regional 
komplettering av Socialstyrelsens folkhälsoenkät. 

Miljögiftsamordning 
Kunskapen om nya miljögifter är relativt låg. Det saknas kunskap om vilka miljö-
gifter som bör övervakas särskilt i länet. Om denna kunskap tas fram krävs resur-
ser för att sedan genomföra övervakningen.  

Mätningar av metaller och organiska ämnen i slam från avloppsreningsverk 
genomförs av länets kommuner. Det saknas dock möjlighet att sammanställa 
dessa data.  

Andra mätningar som genomförs av länets kommuner t.ex. kvicksilver i fisk 
borde sammanställas för att ge en ökad kunskap miljösituationen i länet.  

Inom vattenförvaltningen finns stora brister när det gäller data om miljögifter. 
Miljöövervakning och statusklassificering behöver endast göras för de ämnen som 
släpps ut i ”betydande mängd”, men med det begränsade kunskapsunderlag som 
finns tillgängligt så är det svårt att avgöra var risker finns. Screening av miljögif-
ter kommer att ingå som en del i det regionala programmet, men ytterligare mät-
ningar skulle behövas för att få en bild av tillståndet i länet.  

Sammanställning av delprogram/aktiviteter som prioriteras vid 
en utökad budget (kkr) 
 
Programområde Delprogram/aktivitet + 20 %, totalt 

under 
programperioden

(RMÖ-medel) 

+40%, totalt 
under 
programperioden

(RMÖ-medel) 

Luft Tungmetaller i mossa  10 (endast 2010) 

Skog Avrinning brukad 
skogsmark 

120 (2009-2014)  

 Strandnära skogar via 
NILS 

 250 (2010- 2014) 

 Ovanliga 
lövskogstyper via 
NILS 

 250 (2010- 2014) 

Landskap Övervakning av 
stränder vid sjöar och 
vattendrag via NILS 

 240 (2009-2014) 
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Datum    

2009-06-22   

 
 Övervakning av 

dagfjärilar 
100 (2010-2014)  

 Utvärdering av 
häckfågeldata 

50 (2009, 2014)  

 Utvärdering av data 
från floraövervakning 

30 (2012)  

Våtmark Utvärdering av 
nattfågelinventering 

30 (2010)  

 Satellitbaserad 
övervakning av 
våtmarker 

30 (2011)  

Sötvatten Nätprovfiske 180 (2009-2014)  

 Stormusslor 120 (2009-2014)  

 Vattenkemisk 
undersökning av 
källor 

 270 (2009-2014) 
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Programtyp Undersökning
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K
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Total budget 
12 mån (alla 
kostnader) Varav RMÖ Samfinansiär

Samarbets 
partners

Lu U1 Krondroppsnätet JA mätprogram Krondroppsnätet U1:1 240 000 kr 0 kr Luftvårdsförbund

Lu U2 Marknära ozon JA mätprogram Marknära ozon U2:1 15 000 kr 0 kr Luftvårdsförbund

Lu U3 Luftkvalitet och lavflora NEJ mätprogram Luftkvalitet och lavflora U3:1 BM 16 700 kr 7 000 kr Luftvårdsförbund?

Jo U4
Typområden på 
jordbruksmark JA mätprogram

Typområden på 
jordbruksmark U4:1 50 000 kr 20 000 kr

Nationell 
miljöövervakning

Jo U5
Regional övervakning av 
gräsmarker via NILS JA mätprogram

Regional övervakning 
av gräsmarker via 
NILS U5:1 BM 75 000 kr 75 000 kr

Mälarlänen, 
T län, SLU

Jo U6
Regional övervakning av 
småbiotoper via NILS JA mätprogram

Regional övervakning 
av småbiotoper via 
NILS U6:1 BM 50 000 kr 50 000 kr

Mälarlänen, 
T län, SLU

La U7 Häckfågeltaxering JA mätprogram
Häckfågeltaxering: Fria 
punktrutter U7:1 BM 42 000 kr 42 000 kr

Ideella, 
Lunds 
Universitet

La U7 Häckfågeltaxering JA mätprogram
Häckfågeltaxering: 
Standardrutter U7:2 BM 18 000 kr 18 000 kr

Ideella, 
Lunds 
Universitet

Sö U8 Mälarfågel JA mätprogram Mälarfågel U8:1 BM 50 000 kr 50 000 kr Mälarlänen

La U9 Floraövervakning JA mätprogram Floraövervakning U9:1 BM 28 300 kr 28 300 kr Natura 2000?, ÅGP? Ideella

Vå U10
Nattaktiva 
våtmarksfåglar NEJ mätprogram

Nattaktiva 
våtmarksfåglar U10:1 BM 30 000 kr 30 000 kr Ideella

Vå U11
Regional övervakning av 
myrar via NILS JA mätprogram

Regional övervakning 
av myrar via NILS U11:1 BM 50 000 kr 50 000 kr

Mälarlänen, 
T län, SLU

Sö U12

Fysikalisk-kemiska 
tidsseriemätningar i sjöar 
och vattendrag JA mätprogram

Fysikalisk-kemiska 
tidsseriemätningar i 
sjöar och vattendrag U12:1 35 000 kr 35 000 kr

Sö U13
Synoptisk vattenkemisk 
kartering av sjöar JA mätprogram

Synoptisk 
vattenkemisk kartering 
av sjöar U13:1 35 000 kr 35 000 kr Vattenförvaltning?

Sö U14 Vattenväxter i sjöar JA mätprogram Vattenväxter i sjöar U14:1 BM 60 000 kr 60 000 kr Vattenförvaltning?
Mälarlänen, 
T län, SLU

Sö U15 Påväxtalger i vattendrag JA mätprogram
Påväxtalger i 
vattendrag U15:1 BM 55 000 kr 55 000 kr Vattenförvaltning

Mälarlänen, 
T län, SLU

Sö U16 Fisk JA mätprogram Elfiske i vattendrag U16:1 BM 40 000 kr 40 000 kr

Kalkeffektuppföljning, 
vattenförvaltning?, 
Natura 2000?

Sö U16 Fisk NEJ mätprogram Nätprovfiske i sjöar U16:2 BM 46 700 kr 46 700 kr

Kalkeffektuppföljning, 
vattenförvaltning, 
Natura 2000?

Sö U17 Växtplankton NEJ mätprogram Växtplankton U17:1 BM 50 000 kr 50 000 kr Vattenförvaltning

Sö U18 Bottenfauna NEJ mätprogram Bottenfauna U18:1 BM 60 000 kr 60 000 kr
Kalkeffektuppföljning, 
vattenförvaltning

Sö U19
Nyckelbiotoper i 
vattenmiljöer NEJ utvärdering?

Nyckelbiotoper i 
vattenmiljöer U19:1 BM 11 650 kr 11 650 kr Vattenförvaltning?

SöG U20 Grundvatten NEJ utvärdering Grundvatten U20:1 11 650 kr 11 650 kr Kommuner

Mg U21 Screening JA mätprogram Screening U21:1 MG 35 000 kr 35 000 kr

Kan förekomma: 
Vattenförvaltning, 
Vattenvårdsförbund, 
Luftvårdsförbund Kommuner

Sk U22
Utvärdering av data från 
RIS JA utvärdering

Utvärdering av data 
från RIS U22:1 3 300 kr 1 700 kr

Län i norra 
Sverige, 
SLU (Inst. f. 
skoglig 
resurshushåll
n.)

Gemensamt (övriga 
kostnader) 10 000 kr 10 000 kr

Totalt 1 118 300 kr 822 000 kr
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Undersökning

Krondroppsnätet

Marknära ozon

Luftkvalitet och lavflora

Typområden på 
jordbruksmark
Regional övervakning 
av gräsmarker via 
NILS
Regional övervakning 
av småbiotoper via 
NILS

Häckfågeltaxering: Fria 
punktrutter

Häckfågeltaxering: 
Standardrutter

Mälarfågel

Floraövervakning
Nattaktiva 
våtmarksfåglar

Regional övervakning 
av myrar via NILS
Fysikalisk-kemiska 
tidsseriemätningar i 
sjöar och vattendrag
Synoptisk 
vattenkemisk kartering 
av sjöar

Vattenväxter i sjöar

Påväxtalger i 
vattendrag

Elfiske i vattendrag

Nätprovfiske i sjöar

Växtplankton

Bottenfauna

Nyckelbiotoper i 
vattenmiljöer
Grundvatten

Screening

Utvärdering av data 
från RIS
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S
IR Datatyp Startår slutår

A
n

ta
l S

ta
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n
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2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4 Frekvens

2; 3; 7 2:1; 2:2

Se beskr 
gemensamt 
delprogram nederbördskemi m m 1992 P 4 4 4 4 4 4 4

varje 
månad

2 2:3

Se beskr 
gemensamt 
delprogram luftkemi 1993 P 3 3 3 3 3 3 3

varje 
månad

2; 16
2:1; 2:2, 
16;1

förekomst och 
täckningsgrad av 
arter 1995 P 56 56

En gång om 
året

7 7:1; 7:2

Se beskr 
gemensamt 
delprogram vattenkemiska data 1993 P 1 1 1 1 1 1 1 varierar

13;16
13:1; 13:3; 
16:1

Se beskr 
gemensamt 
delprogram

utbredning, 
hävdstatus m m 2009 P 9 1 1 1 1 1 1

En gång om 
året

13;16 13:2, 16:1

Se beskr 
gemensamt 
delprogram

biotopernas förekomst 
och innehåll 2009 P 9 1 1 1 1 1 1

En gång om 
året

8; 11; 
12; 
13;16 16:1

Se beskr 
gemensamt 
delprogram frekvens av arter 1996 P 14 14 14 14 14 14 14

två gånger 
per år

8; 11; 
12; 
13;16 16:1

Se beskr 
gemensamt 
delprogram frekvens av arter 2007 P 8 8 8 8 8 8 8

En gång om 
året

8; 16 16:1

Se beskr 
gemensamt 
delprogram frekvens av arter 2004 P 100 100 100 100 100 100 100

En gång om 
året

8; 11; 
12; 
13;16

8:5; 11;5; 
12:4; 13:5; 
16:1

Se beskr 
gemensamt 
delprogram frekvens av arter 1995 P 100 100 100 100 100 100 100

En gång om 
året

8; 11; 
13 16:1 frekvens av arter 2003 P 10 10 10 10 10 10 10

två gånger 
per år

11 11:4

Se beskr 
gemensamt 
delprogram

frekvens av 
strukturer, arter och 
exploatering 2009 P 9 1 1 1 1 1 1

En gång om 
året

3; 7; 8
3:1; 7:1; 
7:2

Se beskr 
gemensamt 
delprogram vattenkemiska data 1983 P 2 2 2 2 2 2 2

varje 
månad

3; 7; 8
3:1; 7:1; 
7:2

Se beskr 
gemensamt 
delprogram vattenkemiska data 2009 P 40 1 1 1 1 1 1

En gång om 
året

3; 7; 8 8:4

Se beskr 
gemensamt 
delprogram

artdata, 
vattenkemiska data 1997 P 9 9 9 9 1 1 1

En gång om 
året

3; 7; 8 7:1; 7:2

Se beskr 
gemensamt 
delprogram artdata 2007 P 10 10 10 10 10 10 10

En gång om 
året

3; 7; 8
3:1; 7:1; 
7:2; 8:4

Se beskr 
gemensamt 
delprogram artdata 2000 P 7 1 1 1 1 1 1

En gång om 
året

3; 7; 8
3:1; 7:1; 
7:2; 8:4 artdata 1980 P 1 1 1 1

vart tredje 
år

3; 7; 8
3:1; 7:1; 
7:2 artdata 2008 P 30 10 10 10 10 10 10

vart tredje 
år

3; 7; 8
3:1; 7:1; 
7:2 artdata 1994 P 12 12 12 12 12 12 12

En gång om 
året

3; 7; 8 8:1
biotopdata, 
naturvärdeklassningar 2000 2010

9 9:3 vattenkemiska data 1995 P 15 15 vart 6:e år

4 4:1

Se beskr 
gemensamt 
delprogram

kemiska data (vatten 
och biologiskt mtrl) 2003 P 1 1 1 1 1 1

En gång om 
året

12 12:2

Se beskr 
gemensamt 
delprogram art- och biotopdata 2009 P 1 1

vart femte 
år
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Undersökning

Krondroppsnätet

Marknära ozon

Luftkvalitet och lavflora

Typområden på 
jordbruksmark
Regional övervakning 
av gräsmarker via 
NILS
Regional övervakning 
av småbiotoper via 
NILS

Häckfågeltaxering: Fria 
punktrutter

Häckfågeltaxering: 
Standardrutter

Mälarfågel

Floraövervakning
Nattaktiva 
våtmarksfåglar

Regional övervakning 
av myrar via NILS
Fysikalisk-kemiska 
tidsseriemätningar i 
sjöar och vattendrag
Synoptisk 
vattenkemisk kartering 
av sjöar

Vattenväxter i sjöar

Påväxtalger i 
vattendrag

Elfiske i vattendrag

Nätprovfiske i sjöar

Växtplankton

Bottenfauna

Nyckelbiotoper i 
vattenmiljöer
Grundvatten

Screening

Utvärdering av data 
från RIS

Datavärd  

Undersökningstyper 
som kommer att 

användas
Andra metoder som 

kommer att användas

IVL Svenska Miljöinstitutet AB // Luft-
data A Deposition till skog

Markvattenkemi med 
lysimetrar

IVL Svenska Miljöinstitutet AB // Luft-
data

A Föroreningar i luft, 
månadsmedelvärden Mätning av lufttemperatur

Datavärdskap saknas
Enl. beskrivning i Nv 
rapport 3967

SLU, Institutionen för markvetenskap 
// Närsalter i ytvatten och grundvatten i
jordbruksmark. Närsalter, metaller och 
miljögifter i mark och gröda

J Ytvattenkemi, 
typområden

Vattenföringsbestämninga
r inom miljöövervakningen

Datavärdskap saknas
Metoder inom NILS inkl 
reg utvecklingsarbete

Datavärdskap saknas
Metoder inom NILS inkl 
reg utvecklingsarbete

Datavärdskap saknas

Svensk Fågeltaxering: 
Häckfågeltaxering med 
fritt valda punktrutter

Datavärdskap saknas

Svensk Fågeltaxering: 
Häckfågeltaxering med 
fast standardrutt

Datavärdskap saknas
Metodbeskrivningar på 
hemsida hos lst AB

Datavärdskap saknas
Enligt rapport lst E 
2001:19

Datavärdskap saknas Egen metodbeskrivning

Datavärdskap saknas
Metoder inom NILS inkl 
reg utvecklingsarbete

SLU, Institutionen för miljöanalys // 
Kemiska och biololgiska data i sjöar 
och vattendrag. (Ej fisk)

Sk Vattenkemi i 
vattendrag Vattenkemi i sjöar

SLU, Institutionen för miljöanalys // 
Kemiska och biololgiska data i sjöar 
och vattendrag. (Ej fisk) F Vattenkemi i sjöar

Datavärdskap saknas Ecke 2008

Datavärdskap saknas
F Påväxt i rinnande vatten 
– kiselalgsanalys

Fiskeriverket // Fiskdata från Sveriges 
sjöar och vattendrag samt kusten. F Elfiske i rinnande vatten

Fiskeriverket // Fiskdata från Sveriges 
sjöar och vattendrag samt kusten. F Provfiske i sjöar
SLU, Institutionen för miljöanalys // 
Kemiska och biololgiska data i sjöar 
och vattendrag. (Ej fisk) F Växtplankton i sjöar 
SLU, Institutionen för miljöanalys // 
Kemiska och biololgiska data i sjöar 
och vattendrag. (Ej fisk)

F Bottenfauna i sjöars 
littoral och i vattendrag – 
tidsserier

Datavärdskap saknas System Aqua
Datavärdskap saknas

IVL Svenska Miljöinstitutet AB // 
Screeningdatabas. Miljögifter och 
metaller

F Metaller och organiska 
miljögifter i fisk, sjöar och 
vattendrag Enligt instruktion NV

Datavärdskap saknas
Datainsamling enligt 
ordinarie rutiner inom RIS
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Översikt över årliga kostnader för perioden 2009-2014 (kkr)

Programområde Delprogram/undersökning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt Kostn./år
Luft Krondroppsnätet 0 0 0 0 0 0 0 0
Luft Marknära ozon 0 0 0 0 0 0 0 0
Luft Luftkvalitet och lavflora 0 0 0 0 42 0 42 7
Skog Utvärdering av data från RIS 0 0 0 0 0 10 10 1,7
Jordbruksmark Typområden på jordbruksmark 20 20 20 20 20 20 120 20

Jordbruksmark
Regional övervakning av 
gräsmarker via NILS

75 75 75 75 75 75 450 75

Jordbruksmark
Regional övervakning av 
småbiotoper via NILS

50 50 50 50 50 50 300 50

Landskap Häckfågeltaxering/Fria punktrutter 42 42 42 42 42 42 252 42
Landskap Häckfågeltaxering/Standardrutter 18 18 18 18 18 18 108 18
Landskap Floraövervakning 30 30 30 30 30 20 170 28,3
Våtmark Nattaktiva våtmarksfåglar 30 30 30 30 30 30 180 30

Våtmark
Regional övervakning av myrar via 
NILS

50 50 50 50 50 50 300 50

Sötvatten

Fysikalisk-kemiska 
tidsseriemätningar i sjöar och 
vattendrag

35 35 35 35 35 35 210 35

Sötvatten
Synoptisk vattenkemisk kartering av 
sjöar

35 35 35 35 35 35 210 35

Sötvatten Vattenväxter i sjöar 60 60 60 60 60 60 360 60
Sötvatten Påväxtalger i vattendrag 55 55 55 55 55 55 330 55
Sötvatten Fisk/Elfiske i vattendrag 40 40 40 40 40 40 240 40
Sötvatten Fisk/Nätprovfiske i sjöar 70 0 70 70 70 0 280 46,7
Sötvatten Växtplankton 50 50 50 50 50 50 300 50
Sötvatten Bottenfauna 60 60 60 60 60 60 360 60
Sötvatten Nyckelbiotoper i vattenmiljöer 0 70 0 0 0 0 70 11,7
Sötvatten Grundvatten 0 0 0 0 0 70 70 11,7
Sötvatten Fåglar i stora sjöar/Mälarfågel 50 50 50 50 50 50 300 50
MiljögiftsamordningScreening 42 42 42 42 0 42 210 35
Gemensamt 10 10 10 10 10 10 60 10

Summa terrestert (exkl. typområden 
på jordbruksmark)

295 295 295 295 295 295 1770 295

Summa sötvatten (inkl. typområden 
på jordbruksmark

475 475 475 475 475 475 2850 475

Summa luft/miljögiftsamordning 42 42 42 42 42 42 252 42
Summa gemensamt 10 10 10 10 10 10 60 10

Summa 822 822 822 822 822 822 4932 822

Skog Avrinning från brukad skogsmark 20 20 20 20 20 20 120
Landskap Övervakning av dagfjärilar 0 20 20 20 20 20 100

Landskap
Utvärdering av data från 
häckfågeltaxering

20 0 0 0 30 0 50

Landskap
Utvärdering av data från 
floraövervakning

0 0 0 30 0 0 30

Våtmark
Satellitbaserad övervakning av 
våtmarker

0 0 30 0 0 0 30

Våtmark
Nattaktiva våtmarksfåglar: 
utvärdering

0 30 0 0 0 0 30

Sötvatten Fisk: Utökat nätprovfiske 30 30 30 30 30 30 180
Sötvatten Stormusslor 20 20 20 20 20 20 120
Flera Ofördelat 44 44 44 44 44 44 264

Summa terrestert (exkl. avrinning 
från brukad skogsmark)

20 50 50 50 50 20 240

Summa sötvatten(inkl. avrinning 
från brukad skogsmark)

70 70 70 70 70 70 420

Ofördelat 74 44 44 44 44 74 324
Summa 164 164 164 164 164 164 984

Om budgeten förstärks med 20 % kan även ingå
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Översikt över årliga kostnader för perioden 2009-2014 (kkr)

Programområde Delprogram/undersökning 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totalt Kostn./år

Luft Tungmetaller i mossa 0 10 0 0 0 0 10

Skog
Bevarandestatus i strandnära skogar 
via NILS

0 50 50 50 50 50 250

Skog Ovanliga lövskogstyper via NILS 0 50 50 50 50 50 250

Landskap
Övervakning av stränder vid sjöar 
och vattendrag via NILS

40 40 40 40 40 40 240

Sötvatten
Grundvatten: vattenkemisk 
undersökning av källor

45 45 45 45 45 45 270

Summa terrestert (exkl. stränder via 
NILS)

0 100 100 100 100 100 500

Summa sötvatten (inkl. stränder via 
NILS)

85 85 85 85 85 85 510

Summa luft/miljögiftsamordning 0 10 0 0 0 0 10
Summa 85 195 185 185 185 185 1020

Om budgeten förstärks med 40 % kan därutöver ingå något av följande delprogram
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