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Inledning

De av riksdagen antagna 15 svenska miljökvalitetsmålen syftar till att klara av alla stora miljöproblem i Sverige inom
en generation.  Till varje miljökvalitetsmål finns kopplat ett antal delmål som ska uppnås på vägen mot miljö-
kvalitetsmålet.

Regeringen har uppdragit åt länsstyrelserna att regionalt anpassa och följa upp miljökvalitetsmålen. Länsstyrel-
sen i Värmland har därför tillsammans med övriga aktörer i länet under 2003 arbetat fram förslag till regionala
delmål. Enligt planerna ska de regionala delmålen antas av Länsstyrelsens styrelse hösten 2004.

Denna rapport utgör en viktig del av Länsstyrelsens arbete med att följa upp miljömålen. Länsstyrelsen redovi-
sade även förra året en genomgång av miljötillståndet inom de olika delmålen (rapport 2003:7). Eftersom regio-
nala mål ännu inte är antagna bygger såväl förra årets som föreliggande rapport på nationella delmål samt förslag
till regionala delmål. Jämfört med förra årets rapport innehåller årets rapport fler indikatorer och har ett tydligare
fokus på uppföljning av enskilda delmål.

Uppföljningen av miljömål i Sverige och i denna rapport bygger på indikatorer. Indikatorer är data från
miljöområdet som anses representativa för utvecklingen mot miljömålen. Länsstyrelsens program för miljömåls-
uppföljning omfattar ca 120 indikatorer varav ca 60 presenterar i denna rapport.

Rapporten består i huvudsak av tre delar. Den första är en sammanfattande tabell med en bedömning av
tillståndet i länet för de olika miljömålen. Den andra delen består av en artikel per miljökvalitetsmål. I denna del
finns dels en översikt av miljötillståndet inom resp miljökvalitetsmål, dels en genomgång av läget för varje delmål.
Texten understöds av indikatorer. Den tredje delen av rapporten består av fria artiklar med anknytning till
miljötillståndet i länet.

Arbetet med att följa upp miljömålen fortsätter under 2004. Arbetet kommer bl a att fokuseras på kvalitets-
säkring och webpublicering av indikatorsystemet. Nästa rapport om miljötillståndet i länet planeras bli mer
temainriktad än denna. Länsstyrelsen avser dock att återkomma även med  rapporter som denna, som ger en bred
genomgång av miljötillståndet. På sikt utgör uppföljningen ett mycket viktigt redskap i arbetet att uppnå de
svenska miljökvalitetsmålen.
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De nationella miljökvalitetsmålen
Riksdagen har antagit 15 mål för miljökvaliteten i Sverige. Miljökvalitetsmålen ””Hav i balans samt levande kust
och skärgård” och ”Storslagen fjällmiljö” berör ej Värmland och utelämnas därför i denna rapport. För att nå fram
till de nationella målen finns det ett antal delmål. För värmlands län finns det nu förslag på ett antal regionalt
anpassade delmål som ska leda fram till att det nationella miljökvalitetsmålet nås. Dessa delmål redovisas under
avsnitten om respektive miljökvalitetsmål

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

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

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

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

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

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

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

Levande sjöar och vattendrag
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara, och deras variationsrika livsmiljöer ska
bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landska-
pets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar
för friluftsliv värnas.

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

Myllrande våtmarker
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och
värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

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

Ett rikt odlingslandskap
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värdeför biologisk produktion och livsmedelspro-
duktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena be-
varas och stärks.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt
medverka till en god regional och global miljö. Naturoch kulturvärden ska tas tillvara och
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat
sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.
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Symbol Kunskapsläge för Når vi de Utveckling mot
att bedöma om vi når regionala miljökvalitetsmålet.
de regionala delmålen delmålen? Når vi det 2020?

Vi har redan Ja, alla Ja, troligen

tillräckliga eller nästan eller nästan

tillräckliga kunskaper alla

Vi har kunskaper, men Troligen vissa Vi är på rätt väg

inte tillräckliga. Det går men inte alla men når inte ända fram

att skaffa tillräcklig kun-

skap inom några år

Dåligt, kräver Nej, inget eller Nej, inte alls

betydande insatser bara något enstaka

Går ej att bedöma Går ej att bedöma
alls eller ligger inte inom alls eller ligger inte inom

Länsstyrelsens område Länsstyrelsens område

Miljö- Kunskapsläge för Når vi de Utveckling mot Kommentarer
kvalitetsmål att bedöma om vi når regionala miljökvalitetsmålet.

de regionala delmålen delmålen? Når vi det 2020?

Begränsad Det finns goda möjligheter att nå delmålen om åtgär-
klimatpåverkan der vidtas. För miljökvalitetsmålet krävs dock globala

insatser.

Frisk luft Kväve och svavel på rätt väg. Sot, partiklar och VOC är
problem pga vedeldning. Utvecklingen av trafik och
planfrågor är avgörande för om målet nås.

Bara naturlig Utsläppsmålen kan nås. Åtgärder krävs för att minska
försurning utsläpp av kväveoxider. Försurningstrenden i skogs-

mark tycks ha vänt. Målen för sjöar och vattendrag
beräkningsmodeller försvårar bedömningen.

Giftfri miljö Omfattande kunskapsuppbyggnad krävs inom områ-
det. Målet förutsätter främst nationella och internatio-
nella åtgärder.

Skyddande Avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i Sverige går
ozonskikt åt rätt håll

Säker Kunskaperna inom området är otillräckliga. Målet för-
strålmiljö utsätter att vi noga följer det nationella arbetet.

Ingen Det kan bli svårt att uppnå samtliga tre utsläppsmål. Ut-
övergödning vecklingen inom industri, jordbruk och fiskodling är vik-

tig för vattenutsläppen. För ammoniakutsläppen be-
döms kunskapsläget så osäkert att ett särskilt utrednings-
mål föreslagits

Levande sjöar Delmål 1 och 2 är dåligt definierade. Delmålen är bero-
och  vattendrag ende av tilldelning av statliga resurser. Miljökvalitets-

målet nås endast i utvalda vatten. Försurning, skogs-
bruk och vattenkraft är nyckelfaktorer

?

?

?

Kortbedömning av
miljökvalitetsmålen i Värmlands län

Forts på nästa sida
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Miljö- Kunskapsläge för Når vi de Utveckling mot Kommentarer
kvalietsmål att bedöma om vi når regionala miljökvalitetsmålet

de regionala delmålen delmålen? Når vi det 2020?

Grundvatten Liten kunskap om enskilda vattentäkter. För att kunna bilda
av god kvalitet riksintressen för geologiska formationer av vikt för vatten-

försörjningen måste först en lagändring genomföras.
Svårt hinna skydda alla oskyddade täkter i länet till 2010.

Myllrande Kunskap om större värdefulla våtmarker finns. Dessa är
våtmarker inte särskilt hotade idag. Kunskaperna om de försvunna

våtmarkerna i jordbruksmark måste öka.  Tillgång till
resurser avgör omfattning av skydd och restaurering.

Levande Kunskaperna om t ex nyckelbiotoper måste öka.
skogar Åtgärdsprogram för hotade arter svårt att hinna med.

Åtgärder i skogsbruket är avgörande.

Ett rikt Kunskap om var förbättringar ska ske är  för liten. Utveck-
odlingslandskap lingen går åt fel håll pga negativ utveckling av jordbruk

i mellanbygd. Andelen ekologisk odling är dock relativt
stor i Värmland.

God Redovisning per delmål nedan. Vissa delmål är svåra
bebyggd miljö att nå

Planerings- Delmålet kan nås, men kräver stora insatser och förut-
underlag sätter samarbete mellan länets aktörer

Kulturhistoriskt Möjligt att uppnå, men kräver stora insatser
värdefull bebyggelse

Buller För kommunala vägar och statsbebyggelse är läget inte
känt - men det är mycket troligt att stora insatser kom-
mer att krävas.

Naturgrus Målet nås. Stabil minskning av naturgrusuttagen.

Avfall Kunskapen om läget 1996 är god, men läget idag kräver
utredning. Mängden avfall är starkt konjunktutberoende.

Energianvändning Tydlig ökning inom industrin
i byggnader

Inomhusmiljö Stort informations- och kunskapsuppbyggnadsbehov i
samhället krävs. Bidrag till åtgärder mot radon måste
finnas kvar.

Forts från föregående sida
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Begränsad klimatpåverkan
Helena Håkansson, Länsstyrelsens miljöenhet

Klimatförändringar till följd av
ökade utsläpp av växthusgaser är
ett av de största globala miljö-
problemen som mänskligheten
står inför under 2000-talet. Ingen
annan miljöfråga påverkar på ett
så genomgripande sätt alla delar
av samhället. Effekterna av
klimatförändringarna på jord-
bruk, samhällsbyggande, kultur
och ekonomi, liksom på ekosyste-
men kan bli stora och negativa.
Därför måste varje långsiktigt be-
slut fattas i ljuset av de risker som
ökande utsläpp av växthusgaser
medför.

Sedan industrialismens början har
människan genom olika verksamhe-
ter ökat atmosfärens innehåll av
klimatpåverkande gaser. Den kli-
matpåverkande gas som människan
i huvudsak bidrar med är koldioxid.
Under 1900-talets senare hälft har
även fluorerande växthusgaser ökat
i användning.

Förbränning av fossila bränslen
ger det största bidraget till ökningen
av atmosfärens koldioxidhalt. Effek-
ten av utsläppen är förhöjd genom-
snittstemperatur, och som följd
därav förändrade mönster för ne-
derbörd, vindar och havsströmmar.
Detta i sin tur påverkar bla den bio-
logiska mångfalden och livsmedels-
produktionen.

Under 1980-talet skedde en
kraftig minskning av koldioxidut-
släppen. Främst berodde det på
energieffektiviseringen, strukturom-
vandling inom industrin och ut-
byggnad av kärnkraften.

Under 1990-talet har utsläppen
varit relativt konstanta, vilket tro-

ligtvis beror på ökad användning
av fossila bränslen för transporter
men minskad användning av fos-
sila bränslen för uppvärmning.

Statistik som rapporterats till
Klimatkonventionen 2003 för pe-
rioden 1990-2001 visar att utsläp-
pen av växthusgaser i Sverige var 3
% lägre år 2001 än år 1990. Ut-
släppen för energisektorn var drygt
7 % lägre än år 1990. Transport-
sektorn utsläpp har ökat med 8 %
sedan 1990. Dominerande är
vägtrafikens utsläpp. De tunga gods-
transporterna står för en stor del av
ökningen. Utsläppen från sektorn
bostäder och service visar dock på
en stadigt nedåtgående trend bero-
ende på övergång från olja till främst
fjärrvärme men även till el och bio-
bränslen. De största utsläpps-
minskningarna har skett inom
jordbrukssektorn och avfalls-
deponier.
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Indikator 1
Energiförbrukning (MWh/per och år i Värm-
lands län. Källa: RUS 2003.
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INDUSTRI OCH
TRANSPORTER ÄR STORA
ENERGIANVÄNDARE
De största energiförbrukande
sektorerna i Värmland är industri,
service, hushåll och transporter. I
förhållande till övriga län ligger
Värmland högt när det gäller ener-
giförbrukning per person (indika-
tor 1). Detta förklaras med att
Värmland är ett län med stora ener-
gikrävande industrier (massa-  papp-
ersbruk)samt ett glesbygdslän vil-
ket medför långa transporter med
fordon som utnyttjar fossila bräns-
len.

TYDLIG TREND,
MEN INTE KOMPLETT
Utsläppen av koldioxid har sedan
1990 ökat från 1 700 kton till 1
830 kton år 2001, vilket innebär
att CO2-utsläppen ökat med 7 %.
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Vissa växthusgaser och deras

effekt omräknat till koldioxid

Utsläpp
växthusgaser

 GWP 100 andel 1999

Koldioxid, CO
2

1 80%
Metan, CH

4
21 9%

Dikväveoxid, N
2
O 310 10%

Fluorkolväte, HFC 134a 1 300
Perfluorkolväte, CF

4
6 500 1%

Svavelhexafluorid, SF
6

23 900

GWP 100 betyder uppvärmningskraft på 100 års sikt (Glo-
bal Warming Potential). Ju högre GWP-värde desto större
effekt på klimatet. I kolumnen till höger är utsläppen av
växthusgaser i Sverige omräknade till s k koldioxidekviva-
lenter. Källa: Sveriges klimatstrategi, prop. 2001/02:55.
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Ton x 1000

Hushåll

Övr. tjänster

Transporter
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Jordbruk mm
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(33%)

(2%)
(3%)

(2%)

(43%)

(5%)

(12%)

Totalt 1800 kton

Indikator 6
Utsläpp (1000 ton) av de klimatpåverkande
ämnena per ämne och sektor som koldi-
oxidekvivalenter. Prognosen visar utveck-
lingen utan att några särskilda åtgärder
vidtagits. Källa: EDB, Länsstyrelsen i Värm-
lands län 2004.

Indikator S1
Fördelning av utsläpp (1000 ton) av koldioxid
i Värmlands län 2001. Källa: EDB, Länsstyrel-
sen i Värmlands län 2003

De största utsläppkällorna är
transportsektorn och industrin. På
tredje plats kommer hushållen där
småskalig uppvärmning är den bi-
dragande källan.

2001 var koldioxidutsläppet
från industrin 603 kton, dvs 33 %
av det totala utsläppet i länet (se
indikator S1). 1990 var det totala
koldioxidut-släppet från industrin
451 kton, dvs 27 % av det totala
utsläppet i länet.

Utsläpp av metan uppgick till
12,3 kton år 2001, omräknat till
CO

2
-ekvivalenter 260 kton. De do-

minerande utsläppskällorna av me-
tan är småskalig vedeldning och
djurhållning som tillsammans står
för ca 90 %.

Utsläppen av lustgas uppgick år
2001 till 0,7 kton, omräknat till
CO

2
-ekvivalenter 220 kton. Den

största utsläppskällan är djur-
hållningen som står för mer än hälf-
ten av utsläppet. Därefter kommer
industri, arbetsfordon och arbets-
redskap, samt vägtrafiken där var-
dera kategori står för ca 11 %.

Sammanställs de tre växthus-
gaserna och omräknas till koldioxi-
dekvivalenter uppgår det totala ut-
släppet till 2 310 kton (CO

2
-ekv).

De huvudsakliga bidragande
utsläppskällorna är transporter, in-
dustri, och småskalig uppvärmning.
De står tillsammans för 1 820 kton
dvs ca 80 %.

MÅL FÖR DEN SVENSKA
KLIMATPOLITIKEN -REGIO-
NAL MÅLUPPFYLLELSE
Målet för den svenska klimat-
politiken är att de svenska utsläp-
pen av växthusgaser som ett medel-
värde för perioden 2008-2012 skall
vara minst 4 % lägre än utsläppen

år 1990. Utsläppen av växthusga-
ser skall räknas som koldioxidekvi-
valenter.

För Värmlands del har utsläp-
pen av växthusgaser, då samtliga
växthusgaser är inräknade, omräk-
nat till koldioxidekvivalenter för
perioden 1990 till 2001 ökat med
9 %. Fördelat per person var ut-
släppen av växthusgaser 7,7 ton per
invånare år 1990 och 8,4 ton per
invånare år 2001.

DEN FORTSATTA
UTVECKLINGEN
Karakteristiskt för Värmland är de
stora energikrävande industrierna
samt många och långa biltransporter.
Med stora avstånd till service, ar-
betsplatser, affärer osv. och en kol-
lektivtrafik som inte är fullt ut-
byggd, så blir bilberoendet stort.
Den framtida utvecklingen i länet

med att minska utsläppen av
växthusgaser är beroende av insat-
ser inom framförallt industrin,
trafikområdet, småskalig uppvärm-
ning och regional utveckling rö-
rande handel, arbetsmarkand och
befolkningsutveckling i gles-
bygden.

Uppföljning
av föreslagna
regionala  delmål
Delmål 1.1: Utsläppen av växt-
husgaserna koldioxid, metan och
lustgas skall år 2010 vara 8 %
lägre än år 1990.  Målet är ett
specificerat regionalt mål
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Övrigt

Djurhållning

Arbfordon+redskap

Vägtrafik

Industri

Uppvärmning totalt
(5%)

(12%)

(11%)

(11%)
(57%)

(4%)

Totalt 220 202 ton

Fördelning av utsläpp (1000 ton) av metan i
Värmlands län 2001. Källa: EDB, Länsstyrelsen
i Värmlands län 2003

Fördelning av utsläpp (1000 ton) av lustgas i
Värmlands län 2001. Källa: EDB, Länsstyrelsen
i Värmlands län 2003

Övrigt

Deponier

Djurhållning

Vägtrafik

Övrig uppvärmning

Småsk uppvärmning lokaleld

Småsk uppvärmning vedpannor

Totalt 258 244 ton

(34%)

(18%)

(1%)(3%)

(38%)

(5%)
(2%)

Delmål1.2: Utsläppen av växt-
husgaserna koldioxid, metan och
lustgas per invånare skall år
2010 vara 2 % lägre än år 1990.
Specificerat regionalt mål.
Då de tre växthusgaserna koldioxid,
metan och lustgas står för den största
andelen av växthusgasernas effekt,
behandlas endast dessa gaser här. I
Värmland uppgår den samman-
lagda utsläppsmängden av dessa tre
växthusgaser år 2001 till 2 300

kton räknat som koldioxidekviva-
lenter. År 1990 som är referensår
uppgick utsläppen av växthusgaser
räknat som koldioxidekvivalenter till
2 200 kton (indikator 6).

Länsstyrelsen har översiktligt
uppskattat effekten av ett antal åt-
gärder för att ge en uppfattning om
vad som kan vara möjligt att åstad-
komma. Om de åtgärder som före-
slås i åtgärdsplanen genomförs inom
tidsperioden fram till år 2010 be-

Utbyggnaden av förnyelsebara energikällor är en strategi för att minska utsläppen av växthusgaser
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dömer Länsstyrelsen det som rim-
ligt att utsläppen av växthusgaser
räknat som koldioxidekvivalenter
minskar med 8 % i absoluta tal och
med 2 % per invånare, räknat från
år 1990.
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Frisk luft
Helena Håkansson, Länsstyrelsens miljöenhet

Exponering för  luftföroreningar påverkar vår hälsa - tex partiklar kan ge sjukdomar i andnings-
organ, hjärta och kärl.
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Luftföroreningar är ett stort
miljö- och hälsoproblem. Värm-
land är ett glesbygdslän med flera
stora punktkällor såsom skogsin-
dustri, metallindustri och energi-
anläggningar. Värmland är också
ett utpräglat vedeldningslän. Till-
sammans med trafiken genererar
punktkällor och småskalig ved-
eldning luftföroreningar som bi-
drar till att luftkvalitet i Värmland
i tätortsluft kan vara dålig ur miljö-
och hälsosynpunkt.

SVAVELDIOXID
Utsläppen av svaveldioxid, SO

2
, har

minskat kraftigt sedan 1970-talet.
Detta resulterar i kraftigt förbättrad
luftkvalitet och minskat surt ned-
fall.

Mätningar av halten SO
2
 i tät-

ortsluft i Karlstad har pågått sedan
1968. Vinterhalvåret 1986/87 på-
börjades mätningar inom det natio-
nella sk URBAN-projektet. Under-
sökningen görs med utgångspunkt
att mätningarna i de olika tätorterna
skall vara jämförbara. De mätresul-
tat som redovisas är från mätpunkter
i urban bakgrund. I Karlstad mäts
lufthalterna av urban bakgrund vid
Rådhuset och urban tätort vid
Hamngatan som är en hårt trafike-
rad gata i centrala Karlstad. Vid
Rådhuset har vinterhalvårs-
medelvärdet  sjunkit från 12 g/m3

1986/87 till 0,8 g/m3 år 2002/03.
Den regionala bakgrundsluften
under vinterhalvår 2002/2003
uppmättes i Karlstad till 0,7 g/m3.

I Säffle har mätningar pågått se-
dan 1996/97. Mätningarna sker
inom ett kommunalt mätprogram
dels  centralt i tätorten och dels nära
en lokal utsläppskälla. I urban bak-
grund i centrala Säffle var
vinterhalvårsmedelvärdet 1996/97

8,5 g/m3 och ökade nästa vinter till
12,6 g/m3.Därefter har vinter-
halvårsmedelvärdet sjunkit och vin-
tern 2002/2003 låg värdet på 2,4
g/m3. Samtliga mätvärden ligger
under det nationella miljömål-
svärdet 5 g/m3. Mätresultat från
mätningar nära den lokala utsläpp-
skällan visar att medelvärdet vintern
1996/97 låg på 60 (g/m3) och
ökade nästkommande vinter till 76
g/m3. Det senaste vinterhalvåret
2002/03 var medelvärdet 12 g/m3.

Det totala svaveldioxidutsläppet
i länet har minskat, sedan mätning-
arnas början. År 1996 uppgick
svaveldioxidutsläppen till  2 515
ton för att år 2001 ha reducerats till
2 266 ton, varav 1 447 ton kom-
mer från fossilt bränsle och 819 ton
från biobränsle. Den största
utsläppskällan i länet är industri-
erna, som står för ca 72 % av det
totala svavelutsläppet (se indikator
37, Bara naturlig försurning)

Det är pappers- och massaindu-
strin som dominerar som utsläpps-
källor inom länet. Tillsammans
släppte de ut ca 700 ton svaveldi-
oxid år 2001.  Utsläpp av kolsvavla
- CS

2
 från Svenska Rayon räknas ej

in då omvandling av kolsvavla till
svaveldioxid tar mycket lång tid,
vilket innebär att mycket små mäng-
der kolsvavla omvandlas och depo-

neras som svaveldioxid inom Sveri-
ges gränser.

Nedfall av svavel i Värmland
mäts på fem lokaler inom det sk
Krondroppsnätet. Mer om svavel-
nedfall finns att läsa under miljö-
kvalitetsmålet Bara naturlig försur-
ning.

KVÄVEDIOXID
Kvävedioxid - NO

2 
 är en luftvägs-

irriterande förening som kan ge be-
svär framförallt hos personer med
astmatiska besvär. NO

2 
bidrar till

försurning och övergödning. NO2
utgör även en avgörande faktor vid
bildandet av marknära ozon. Höga
halter av NO2 förekommer främst i
anslutning till kraftigt trafikerade
vägar (Säffle, Grums, Karlstad, Kris-
tinehamn) samt i tätorter med
gaturum med dålig ventilation som
hindrar utspädning av fordonsav-
gaser. Under vinterhalvåret kan dess-
utom episoder med inversion upp-
komma i några av länets kommu-
ner/ tätorter. Även stora industrier,
förbränningsanläggningar samt
småskalig vedeldning bidrar till
NO2-utsläpp.

Luftkvaliteten  nationellt sett har
förbättrats till följd av både natio-
nella och internationella åtgärder
som vidtagits. För vinterhalvår
2002/03 uppmättes vinterhalvårs-

Länsstyrelsen i Värmlands län
upprättar fn en sk emmiss-
ionsdatabas där beräkningar och
uppskattningar av utsläppen av
de viktigaste ämnena redovisas.
En rapport om detta är under
framtagande och kommer att
publiceras inom kort
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Vägsträckningar efter statliga vägar där halten kvävedioxid be-
räknas överstiga miljömålet max 20µg/m3 luft som års-
medelvärde. Beräkningen avser uppskattade värden för år 2006
i gaturum eller 25 meter från väg. Efter uppgifter från Vägverket
2002.

medelvärden i några tätorter i länet.
Mätresultat som redovisas avser ur-
ban bakgrund. I Karlstad har mät-
ningar inom URBAN-projektet
pågått sedan 1986/87. Vid Råd-
huset i Karlstad uppmättes NO2-
halten 1986/87 till 39 g/m3. Vid
mätningar 2002/03  i Arvika upp-
mättes halten till 18,3 g/m3, i Karl-
stad till 19 (g/m3 och i Årjäng till
14,7 g/m3. Redovisade mätvärden
representerar mätpunkter i urban
bakgrund dvs mätpunkter som är
lokaliserade fritt från närliggande
störkällor, som fordonstrafik. Mät-
ningar från mätpunkter vid hårt tra-
fikerade vägar uppvisar betydligt
högre mätvärden. Vinterhalvårs-
medlevärde av NO

2
 i regional

bakgrundsluft uppmättes i Karlstad
till 4,4 g/m3.

Det totala kväveoxidutsläppet i
länet från industri, transport och
förbränning har minskat. År 1996
uppgick det totala kväveoxidut-
släppen till 12 089 ton för att år
2001 ha reducerats till 8 870 ton.
Utsläpp av kväveoxider från punkt-

källor i Värmland har sedan
1996 minskat 2 700 ton till
2 571 ton år 2001 (se indi-
kator 24,  Bara naturlig för-
surning).

MARKNÄRA OZON
Ozon är en sk fotokemisk
oxidant som kan bildas i de
marknära luftlagren genom
kemiska reaktioner då kväve-
oxider och flyktiga organiska
ämnen (VOC) reagerar med
syre under inverkan av sol-
ljus. Marknära ozon kan ge
upphov till hälsoeffekter så-
som ögonirritation, huvud-
värk, och andningssvårighe-
ter. Personer med nedsatt
lungkapacitet kan få reaktio-
ner redan vid relativt låga
halter.

De genomsnittliga ozon-
halterna som uppmätts idag
bedöms vara tillräckliga för att
försämra tillväxten hos flera
viktiga jordbruksgrödor så-
som vete, potatis och vall-
växter. Inom jordbruket or-
sakar marknära ozon ett

produktbortfall som värderas till
minst en miljard kronor per år.
Ozon påskyndar även nedbryt-
ningen av vissa organiska material
såsom gummi och plaster, det är
även korrosivt på kulturföremål.
Ämnets långväga transport med
vindarna innebär att merparten av
det ozon som uppträder i Sverige
har bildats utanför landets gränser,
även om inhemska förorenings-
utsläpp kan medverka till en ytter-
ligare förhöjning av ozonhalten.

Bakgrundshalten av marknära
ozon i Sverige har fördubblats jäm-
fört med förindustriell tid. De hög-
sta ozonhalterna uppkommer vid
de sk ozonepisoderna som inträffar
sommartid vid stabila högtryck-
situationer

I Värmland har halten marknära
ozon mätts sedan 1995. Under vin-
terhalvår 2002/03 mättes marknära
ozon i Karlstad och i Årjäng. De re-
gional mätplatserna utanför tätort
uppvisade ett medelvärde på 46 µg/
m3 i Karlstad och 44 µg/m3 i Årjäng.
I tätorten var vinterhalvårs-

medelvärdet i Karlstad 40 µg/m3

och i Årjäng 36 µg/m3 (se Indikator
S19 a).

Sommaren 2002 visade mätre-
sultaten från de regionala mät-
platserna utanför Karlstads tätort ett
medelvärde som uppgick till 60 µg/
m3 och i tätorten ett medelvärdet
på 59 µg/m3. I anslutning till mät-
ningar inom det sk Krondroppnätet
mäts även marknära ozon på fyra
lokaler i länet under sommarhalv-
året. Medelvärdet för sommar-
perioden 2002 var i Södra Averstad
63g/m3, Blåbärskullen 66 µg/m3,
Böckeln 59 g/m3 och Transtrands-
berget 65 µg/m3. En genomsnitts-
halt på 50 µg/m3 dagtid under som-
marhalvåret brukar räknas som en
övre gräns för hur mycket ozon käns-
liga grödor tål utan att påverkas (se
diagram - marknära ozon vid Kron-
droppslokalerna)

För att ozonhalterna ska kunna
reduceras i Värmland behövs rejäla
minskningar av kväveoxid- och
kolväteutsläppen i hela Europa. I
Sverige har kväveoxid- och kolväte-
utsläppen minskat sedan 1980-ta-
let, bla tack vare att alla nya bilar är
försedda med katalysatorrening.
Dessa utsläppsminskningar är dock
tämligen blygsamma i förhållande
till vad som krävs för att märkbart
påverka ozonhalten. Också i andra
länder framskrider utsläppsreduk-
tionerna mer eller mindre långsamt,
och de internationella avtal som hit-
tills träffats om begränsningar av
kväveoxid- och kolväteutsläppen i
Europa är inte särskilt långtgående.
Vi lär därför få leva med ozon-
problemen under åtskilliga år
framöver.

VOC
Flyktiga organiska ämnen (VOC)
är ett samlingsnamn för ett stort
antal gasformiga ämnen med en
varierande grad av skadlighet för
hälsa och miljö. En del är cancer-
framkallande, andra är irriterande
för andningsvägarna och ögon,
men flertalet är skadliga endast vid
mycket höga koncentrationer. Alla
flyktiga organiska ämnen bidrar i
någon mån till bildning av mark-
nära ozon under vissa betingelser.
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Förhöjda halter av marknära ozon skadar vegetation. I Värmlands län medför halterna av
marknära ozon stora ekonomiska förluster inom skogsbruket.
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De större utsläppskällorna av VOC
är småskalig vedeldning som beräk-
nas stå för hälften, punktkällor för
en fjärdedel och trafiken för en fem-
tedel. En minskning av utsläppen
av VOC är av stor betydelse för att
en bättre luftkvalitet skall erhållas.

Miljömålet för utsläpp av VOC
är inte uttryckt som lufthalt utan
som utsläppsmängd per år. Det na-
tionella delmålet följer det svenska
åtagandet enligt Göteborgs-
protokollet och det kommande tak-
direktivet inom EU som innebär en
minskning med 51 % från beräk-
nat utsläpp år 1999. (Se Indikator
S9 - utsläpp av VOC fördelat per
sektor - redovisas i tabell/diagram
för år 2003).

I Länsstyrelsen kommande rap-
port Emissionsdatabas - Utsläpp av
luftföroreningar i Värmlands län
2001 redovisas VOC-utläppet i lä-
net uppgå till 12 152 ton.

De största utsläppskällorna i
Värmland är industri, vägtrafik och
småskalig uppvärmning. De står för
ca 20 % vardera av det totala VOC-
utsläppet i länet.

I länet har mätningar av bensen-
halten i tätortsluft utförts i Arvika,
Eda, Karlstad och Årjängs kommu-
ner. Resultat från mätningarna vi-
sar att vinterhalvårsmedelvärden av
bensenhalten i urban bakgrund
vintern 2002/03 i Arvika var 3,8
µg/m3, i Karlstad 1,8 µg/m3 och i
Årjäng 3,1 µg/m3. Bensenhalten vid
den hårt trafikerade Hamngatan i
Karlstad har minskat från ca 10 µg/
m3 år 1997/98 till ca 7 µg/m3 år
2002/03 (se Indikator 21).

ÖVRIGT OM
LUFTFÖRORENINGAR -
PARTIKLAR OCH SOT.
Regelbundna mätningar av partik-

lar i luft startade i Sverige under 70-
talet. Till att börja med bestämdes
mestadels luftens sothalt med en
enkel metod. Det var då känt att sot
och svaveldioxid i höga halter, med
dagens mått mätt, orsakade sjuklig-
het och mortalitet.

Det finns både naturliga och
antropogena källor till partiklar.
Bland naturliga källor dominerar
damm och havssalt, viktmässigt. Det
finns även fina partiklar som bildas
sekundärt från naturliga utsläpp av
sulfater och organiska ämnen.
Bland antropogena källor uppvirvlas
damm från trafiken, stoft släpps ut
från industriprocesser. Sot uppstår
vid olika förbränningsprocesser så-
väl inom industri som vid förbrän-
ning för uppvärmningsändamål.

Dessutom ingår sot i emissioner
från fordon. Partiklar bildas också i
stor omfattning i atmosfären från

svavel-dioxid, nitrater och kväve-
oxider samt organiska ämnen som
släpps ut från olika verksamheter.

Långdistanstransport, samt i
gatumiljön resuspension (upp-
virvling) av partiklar, ger stora bi-
drag till halterna. I situationer med
vinterinversion har direkta utsläpp
från trafik och vedeldning stor be-
tydelse särskilt för finare partiklar
som PM 2,5 (<2,5 µm).

En avgörande faktor för halten
partiklar i tätortsluft är dammet på
gatorna som till stor del bildas ge-
nom slitage av däck och vägbana.
Uppvirvlingen av damm kan tidvis
öka partikelhalterna till mycket höga
nivåer. Hur höga halterna blir styrs
bla av faktorer som trafikintensitet,
hastighet och väderförhållanden -
om gatan är blöt reduceras tex mäng-
den uppvirvlat damm kraftigt. Hur
gaturummet utformas spelar också
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roll - hur tätt och hur höga husen
längs gatan är har stor betydelse för
halterna av luftföroreningar.

Naturvårdsverket arbetar nu
med regeringsuppdraget att formu-
lera ett delmål för partiklar för att
följa upp utvecklingen och vilka
effekter olika åtgärder får.

Partiklar ger både akuta och kro-
niska effekter på hälsan, bla genom
sjukdomar i luftvägar och hjärta/
kärl.

De största utsläppskällorna i
Värmland är småskalig uppvärm-
ning som står för 68 % av det totala
stoft-partikelutsläppet, industri och
värmeverk står för 23 % och väg-
trafik och arbetsfordon för 8 %.

I Värmland har mätningar av sot
pågått sedan 1986/97 och partik-
lar sedan 2001/2002 (se Indikator
S11 och S12). De initiala mätresul-
taten av sot visar att  halten låg över
10 µg/m3, vilket är över
generationsmålet som års-
medelvärde för skydd mot astma
mm. Uppmätta halter av partiklar
(PM10) överskrider 15 µg/m3 som
är generationsmålet som års-
medelvärde för skydd mot astma
mm.

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1: Halten 5 mikrogram/
m3 för svaveldioxid som års-
medelvärde skall vara uppnådd i
samtliga kommuner år 2005.
Målet är identiskt med det natio-
nella delmålet.

Svaveldioxidhalterna i länets tätor-
ter har sjunkit sedan mätningarna
påbörjades (se Indikator S3). I Karl-
stad har mätningar pågått sedan
1968 och i Säffle sedan 1996. Samt-
liga mätresultat från vinterhalvår
2002/03 ligger under 5 µg/m3.

Troligen kommer delmålet att
klaras i Värmland med redan vid-
tagna åtgärder. Länsstyrelsen anser
dock att alla åtgärder som bidrar till
att sänka svaveldioxidhalten i luft
behövs, främst för att nå en mins-
kad försurning i sjöar och vatten-
drag och för att minska skador på
kulturföremål.

Delmål 2: Halterna 20 mikro-
gram /m3 som årsmedelvärde och
100 mikrogram/m3 som timme-
delvärde för kvävedioxid skall i
huvudsak vara uppnådda år
2010. Målet är identiskt med det
nationella delmålet
Kvävedioxidhalten i länets tätorter
har sjunkit sedan mätningar påbör-
jades 1996 (se Indikator S6), dock
inte i samma omfattning som sva-
veldioxid. Det finns trots det vissa
områden/lokaler som är mer utsatta
för belastning än andra, exempelvis
vid kraftigt trafikerade vägar med
dålig ventilation och områden i när-
heten av  förbränningsanläggningar.

Troligen kommer miljömålet att
klaras för länet som helhet. Vid de
lokalt mer belastade områdena är det
osäkert om målet kommer att upp-
nås. För att delmålet skall uppnås
även i de mest belastade områdena
behövs särskilda åtgärder inom
transport- och energisektorn vidtas.

Delmål 3: Halten marknära ozon
skall inte överskrida 120 mikro-
gram/m3 som åttatimmars-

medelvärde år 2010. Målet är
identiskt med det nationella del-
målet.
Kunskaperna om förekomsten av
marknära ozon i länet är begränsade,
varför mätning av halten av mark-
nära ozon ses som angeläget. I Värm-
land mäts ozonhalter i tätortsluft i
Karlstad och Årjäng. Dessutom görs
mätningar i urban bakgrund utan-
för Karlstads tätort. I anslutning till
Krondroppslokalerna1 mäts ozon-
halten under sommarperioden.
Uppmätta halter ligger på relativt
likvärdiga nivåer, ca 60 µg/m3, i
samtliga lokaler med liten variation
mellan åren (indikator S19).

För att ozonhalterna ska kunna
reduceras i Värmland behövs rejäla
minskningar av kväveoxid- och
kolväteutsläppen i hela Europa. I
Sverige har kväveoxid- och kolväte-
utsläppen sedan 1980-talet mins-
kat, bla tack vare att alla nya bilar är
försedda med katalysatorrening.
Dessa utsläppsminskningar är dock
tämligen blygsamma i förhållande
till vad som krävs för att märkbart
påverka ozonhalten. Också i andra
länder framskrider utsläpps-reduk-
tionerna mer eller mindre långsamt,
och de internationella avtal som hit-
tills träffats om begränsningar av
kväveoxid- och kolväteutsläppen i
Europa är inte särskilt långtgående.
Vi lär därför få leva med ozon-
problemen under åtskilliga år
framöver.

Delmål 4.1: År 2010 skall utsläp-
pen av flyktiga organiska ämnen
exklusive metan (NMVOC), inte
överstiga 7 000 ton.

Delmål 4.2. År 2010 skall utsläp-
pen av flyktiga organiska ämnen
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Indikator S6
Halt kvävedioxid i tätortsluft, µg/m3,
årsmedelvärde. Källa: IVL 2003
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Indikator S3
Halter av svaveldioxid i tätortsluft, µg/
m3, årsmedelvärde. Källa: IVL 2003

Indikator S9
Utsläpp av VOC i Värmlands län 2001
fördelat på sektorer . Källa: Länsstyrel-
sen i Värmlands län 2003.

Övrigt

Arbetsfordon+redskap

Sjöfart+fritidsbåtar

Hushåll+byggv

Vägtrafik

Småsk övr uppv

Industri

24%

22%
21%

12%

10%

8%
4%

Totalt 12 200 ton
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Värmland är ett  glesbygdslän med flera stora punktkällor såsom skogsindustri, metallindustri och
energianläggningar.
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Indikator S11
Halt av partiklar (PM 10) i tätorts-
luft. Källa: IVL 2003.
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Indikator S12
Halt av sot i tätortsluft, µg/m3, års-
medelvärde.  Källa: IVL 2003

Indikator 21
Halter av bensen i tätortsluft, µg/m3,
årsmedelvärde. Källa: IVL 20033.
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(NMVOC) exklusive etanol och
metanol inte överstiga 5 000 ton.
Specificerade regionala mål.
Miljömålet för VOC är inte uttryckt
som lufthalt utan som utsläppt
mängd per år. Länsstyrelsen har
under år 2003 gjort en utredning
med avseende på emissioner från
samtliga utsläppskällor i samhället
med år 2001 som beräkningsår, en
sk Emissionsdatabas. I Emissions-
databasen redovisas att de totala
NMVOC-utsläppen från industri,
förbränning och transporter i länet
uppgår till 12 155 ton. Utsläppen
har minskat med 12 % jämfört med
år 1996.

Länsstyrelsen bedömer det som
troligt att de regionala målet med
att minska utsläppen av flyktiga or-
ganiska ämnen i länet kommer att
klaras. För att klara målet behövs
aktiva insatser/åtgärder dels för kon-
vertering av befintliga vedeldnings-
pannor till mer miljöanpassade,
minskad användning av lösnings-
medel och dels för att minska trafik-
sektorns och punktkällornas ut-
släpp.

Delmål 5: Antal personer som
störs av lukt utomhus från indu-
striella processer skall till år
2010 jämfört med år 2004 ha
minskat med 50 %. Målet är ett
specificerat regionalt mål.

Många människor störs idag av lukt
från olika former av mänsklig akti-
vitet. I Värmland är det framförallt
från pappers- och massaindustrin,
kafferosterier, avfallsanläggningar
och deponier som luktstörningar
uppkommer.

Inom flera industriverksamheter
görs åtgärder för att reducera lukt-
störningarna. Trots detta är det en
relativt vanlig källa till klagomål till
myndigheterna från allmänheten.
Hur många som i verkligheten störs
finns idag ingen statistik över. En

analys över hur många människor
som störs av luktolägenheter och
från vilken verksamhet problemet
härrör från bör utföras. Analysen bör
utföras av Länsstyrelsen i samver-
kan med kommuner, näringsidkare
och allmänheten. Efter analys bör
konkreta åtgärdsprogram tas fram.

KOMMANDE DELMÅL
Regeringen har aviserat fler delmål
för Frisk luft. Närmast förestående
är delmål för bensen respektive par-
tiklar (PM 2.5)Se indikator S11 och
S12.
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Indikator S42
Till Skogsvårdsstyrelsen anmäld
areal med uttag av GROT.
Källa: Skogsvårdsstyrelsen 2003.

Indikator 31
Nedfall av svavel i Värmland per år.
Källa: Krondroppsmätningen, IVL 2003.

Lekande mörtar. Mörten är känslig för försurning och är därför en av de arter som försvunnit i ett
antal känsliga sjöar i Värmland.

Bara naturlig försurning
Gunnar Lagerkvist, Länsstyrelsens miljöenhet

Efter en betydande minskning av
de försurande svavelutsläppen
under 1980- och 1990-talet kan
en svag återhämtning numera
utläsas i några av länets sjöar.
Trots detta utgör försurningen ett
av de allvarligaste hoten mot den
biologiska mångfalden i våra
vattenmiljöer.

Försurningen av mark och vatten i
Sverige beror främst på luftnedfallet
av svavel- och kväveföreningar.
Nedfallet av försurande svavel-
föreningar har minskat drastiskt
under 1980- och 1990-talet såväl i
Sverige som i Värmlands län (Indi-
kator 31). Nedfallet av kväve
trefaldigades i Sverige från 1950-
till 1980-talet. Ökningen har un-
der senare år avstannat, men ingen
tydlig minskning av kvävenedfallet
har ännu registrerats (www.ivl.se).

Huvuddelen av det försurande
nedfallet i Sverige härstammar från
utsläpp som skett i andra länder.
Utsläppen av svaveldioxider i
Värmlands län kommer främst från
industrisektorn samt i mindre grad
från uppvärmning av bostäder (in-
dikator 37). Länets utsläpp av kvä-
veoxider härstammar i huvudsak
från vägtrafiken, arbetsfordon/red-
skap och industrier (indikator 24).
Utöver svaveldioxider och kväve-
oxider utgör även utsläpp av am-
moniak en viktig del av det totala
utsläppet av försurande ämnen.
Ammoniakutsläpp härstammar
främst från gödselhanteringen inom
jordbruket (läs vidare i avsnittet
”Ingen övergödning”).

Svaveldioxider och kväveoxider
från utsläpp, omvandlas i atmosfä-
ren till svavel- respektive salpeter-
syra, vilka så småningom deponeras
på jordytan, antingen via nederbör-

den eller som torrdeposition. Ge-
nom att de svenska jordarterna i
huvudsak är uppbyggda av svårvit-
trade mineraler från det skandina-
viska urberget, är markens buff-
ringsförmåga mot den sura neder-
börden, förhållandevis låg.

Utöver nedfallet av försurande
ämnen medför i vissa fall skogsbru-
kets uttag av biomassa en försurande
och utarmande effekt på skogsmar-
ken. Särskilt påtaglig blir denna ef-
fekt då man vid avverkning, utöver
själva stammen, även forslar bort
grenar och toppar (sk GROT) från
avverkningsplatsen. I Värmlands
län sker uttag av GROT på omkring
1000 ha skogsmark årligen (Indi-
kator S42) vilket motsvarar ca 0,08
% av den produktiva skogsmark-
sarealen i länet. Sammantaget be-
räknas skogsbruket i dagsläget stå
för omkring en tredjedel av mark-
försurningen i södra Sverige
(www.naturvardsverket.se).

SKOGSMARK
En hög belastning med försurande
ämnen och ett stort uttag av bio-
massa kan på längre sikt innebära
en betydande utarmning av
skogsmarkens näringsförråd. I så-
dana fall minskar också skogsmark-
ens förmåga att neutralisera den sura
nederbörden vilket medför att surt
vatten och giftiga aluminium-
föreningar läcker ut i skogsbäckarna.
I ett nystartat mätprogram i Värm-
lands län har halter av oorganiskt
aluminium som kan vara skadliga
för fisk och andra vattenorganismer
uppmätts i några sura, okalkade vat-
tendrag (Figur 1).

I de sydvästra delarna av Sverige
anser man att markförsurningen har
gått så långt att man inom vissa skog-
sarealer är tvungen genomföra åt-
gärder i form av spridning av kalk
och aska. Syftet med dessa åtgärder
är främst att skydda värdefulla vat-
tendrag som försörjs med vatten från
försurad skogsmark.
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Figur 3
Sjöar med dokumenterade rep-
roduktionsskador på mört. Källa:
Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.
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Figur 1
Uppmätta halter av oorganiskt aluminium i skogsbäckar under
första halvåret 2003. Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.

Figur 2
Områden i Värmlands län (lila) inom vilka
återföring av aska till skogsmark har genom-
förts. Källa: Skogsvårdsstyrelsen 2003.

Spridning av kalk och aska på skogsmark.

I Värmlands län bedöms inte
skogsmarksförsurningen vara lika
omfattande som i landets sydvästra
delar. I Värmlands län har endast
några försök med kalkning och ask-
återföring genomförts (figur 2).
Systemlösningar för återföring av
aska från biobränsleanläggningar är
under utveckling i ett LIFE-projekt
som leds av Skogsvårdsstyrelsen i
Värmland-Örebro
 (www.recash.info).

SJÖAR OCH VATTENDRAG
Belastningen med försurande äm-
nen drabbar i första hand det bio-
logiska livet i våra sjöar och vatten-
drag. Genom att många ytvatten i
Sverige har en naturligt svag buff-
ringsförmåga, har den dramatiska
ökningen av försurningsbelast-
ningen under 1900-talet innebu-
rit stora förändringar i vattendrag-
ens vattenkemiska och biologiska

sammansättning.
De tydligaste effekterna av för-

surningen i Värmlands län kan ut-
läsas i sjöar som ligger över den hög-
sta kustlinjen, där markens förmåga
att neutralisera sur nederbörd är låg.
I sådana ytvatten har skador i form
av utslagna fiskarter och förändrad
djursammansättning dokumente-
rats i länet (Figur 3). Eftersom det
ofta saknas kunskap om vilka arter
som ursprungligen har förekommit
i våra sjöar och vattendrag är det
svårt att ge en total bild av föränd-
ringar i djur och växtliv som upp-
kommit på grund av försurningen.

Den påtagliga minskning som
skett av svavelnedfallet i Sverige
under 1980- och 1990-talet har
inneburit att man numera kan ut-
läsa en återhämtning i sjöarnas
vattenkemiska sammansättning.
Sulfathalterna minskar tydligt i sjö-
vattnet samtidigt som pH-värdet i
vissa sjöar uppvisar en svagt sti-
gande trend. Den ökande pH-tren-
den har inte nämnvärt påverkats av
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Indikator S13
Utveckling av pH-värde i okalkade
referenssjöar i Värmland. Källa: Läns-
styrelsen i Värmlands län 2003.

Indikator 34
Antal och areal av försurade sjöar. Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003

Kalkade och kalkpåverkade sjöar, vattenkemiskt mål ej uppfyllt

Kalkade och kalkpåverkade sjöar, vattenkemiskt mål uppfyllt

Okalkade sjöar, försurade

Okalkade sjöar, ej försuradeAntal sjöar Areal sjöyta, km2

354
(19%)

195
(11%)

1 035
(56%)

259
(14%)

552
(33%)

99
(6%)

905
(54%)

112
(7%)

Sjösättning av båt för kalkning. Den självgående trailern fjärrmanövreras. Kalkningsverksamheten
är så omfattande och är en så etablerad verksamhet att flera stora företag genomfört relativt stora
satsningar på specialutrustning för sjökalkning.
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de senaste årens stora nederbörd
som fallit över länet, även om en-
staka låga mätvärden har uppmätts
(Indikator S13). Enstaka exempel
finns också på sjöar där arter som
varit utslagna av försurningen tycks
återvända, men detta är en process
som förväntas ta tid och där man
ibland, genom aktiv återinplant-
ering av arter, kan få ge naturen en
viss hjälp.

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1: År 2010 skall högst 5
% av antalet sjöar i Värmlands
län som är större än 4 ha och
högst 15 % av sträckan vatten-
drag med tillrinningsområden
som överstiger 15 km2, vara drab-
bad av försurning som orsakats
av människan. Precicering av
nationellt delmål.
Befintliga beräkningsmodeller för
att bestämma försurningsgraden i
sjöar och vattendrag är mycket
osäkra. Nya bedömningsgrunder är
under utveckling vilket troligen
kommer att innebära att aktuella
tillståndsbeskrivningar måste revi-
deras.

Enligt SMHI finns i Värmland
3365 sjöar som är större än 1 ha. Av
de 1 843 sjöar som är större än 4 ha
(Länsstyrelsen 2003) bedöms 1294
vara kalkade eller kalkpåverkade och
549 okalkade. Om man trots ovan
nämnda brister beräknar försur-
ningssituationen i de okalkade sjö-
arna med hjälp av befintliga bedöm-
ningsgrunder samt gör en separat
bedömning för de kalkade sjöarna

erhålls en fördelning mellan försur-
ade och icke försurade sjöar i länet
som framgår av indikator 34. Enligt
beräkningen bedöms 25 % av anta-
let sjöar och 13 % av sjöytan i länet
(exkl. Vänern) vara försurade. Om
man räknar bort kalkningens bidrag
och istället betraktar samtliga kal-
kade sjöar som försurade blir ande-
len försurade sjöar 81 % (antal) res-
pektive 67 % (areal).

Eftersom det saknas ett digitalt,
grundmaterial över vattendrags-
sträckor i Sverige är det omöjligt att
med precision ange hur mycket vat-
tendrag, av en viss storlek som finns
i länet. En mycket preliminär upp-
skattning anger att det finns i stor-
leksordningen 3 300 km vattendrag
i länet med tillrinningsområden som
är större än 15 km2. Eftersom en-
dast 12 okalkade vattendragsobjekt

ingick i den senaste riksinvente-
ringen saknas möjlighet att beräkna
försurningssituationen för okalkade
vattendrag i länet. För de kalkade
vattendragen finns, liksom för sjö-
arna, mätdata som beskriver i vilken
mån de vattenkemiska målen för
kalkning uppnås. I vattendragen
finns dessutom, till skillnad mot sjö-
arna, data från biologiska mätningar
(bottenfauna), utifrån vilka man
kan beräkna kalkningens biologiska
måluppfyllelse. Som medelvärde för
åren 2000-2002 uppvisade drygt
50 % av de kalkade vattendragen
biologiska skador som kan relateras
till försurningen. Den höga siffran
antas till viss del bero på de senaste
årens höga flöden vilket inneburit
stora problem för kalknings-
verksamheten. En total bild av
försurningsläget i länets vattendrag
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Indikator 39
Mängd och andel aska från
biobränsleeldning som återförs till
skogen. Källa: Skogsvårds-
styrelsen 2003.

kan alltså inte anges i dagsläget för
Värmlands län. Uppgifterna från
kalkeffektuppföljningen antyder
dock att försurningsläget är sämre i
vattendrag än i sjöar.

Eftersom tillgängliga mätdata
och beräkningsmetoder endast
medger en osäker bedömning av
försurningsläget i våra sjöar och vat-
tendrag, är det svårt att säga om vi
kommer att uppnå det föreslagna
regionala delmålet. Med den nu til-
lämpade beräkningsmodellen för

sjöar krävs ökad måluppfyllelse för
kalkningen. Ökning av pH-värden
som uppmätts i några okalkade sjöar
är svag och medför troligen att en-
dast ett fåtal sjöar kommer att ”till-
friskna” på naturlig väg under mål-
perioden. Klimatets utveckling
kommer dessutom troligen att ha
stor inverkan på bedömningen i så-
väl kalkade som okalkade vatten
oavsett vilken beräkningsmodell
som tillämpas i framtiden.

Delmål 2: Före år 2010 skall an-
delen skogsmark i Värmlands län
som har hög eller mycket hög sur-
hetsgrad minska i förhållande till
1990-talets nivå. Specificerat
regionalt mål.
Den nuvarande surhetsgraden i
skogsmarken i Värmlands län, be-
räknad utifrån mätdata från
ståndortskarteringen under perio-
den 1993-98, framgår av indikator
35. Områden där de markkemiska
karteringarna visar på hög surhets-

Under senvintern/våren är pH-värdena som lägst i de värmländska sjöarna.

Indikator 35
Surhetsgrad i skogsmark, Värm-
lands län. Källa: Naturvårds-
verket 2003.
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Indikator 37
Utsläpp av svaveldioxid fördelat på sek-
torer 1996 och 2001. Utsläppsmängden
2010 är uppskattad. Källa: Länsstyrel-
sen i Värmlands län 2003.

Indikator 24
Utsläpp av kvävedioxid fördelat på sek-
torer 1996 och 2001. Utsläppsmängden
2010 är uppskattad. Källa: Länsstyrelsen i
Värmlands län 2003.
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grad utgör en mindre del av länet.
Om man jämför data från ståndort-
skarteringen för perioden 1983-87
med data från 1993-98 finner man
att surhetstillståndet i den svenska
skogsmarken minskat mellan de
båda perioderna. Förändringen an-
tyder att såväl det nationella som
det föreslagna regionala målet kom-
mer att uppnås.

Nuvarande kunskap om mark-
försurning och utarmning av skogs-
mark tyder på att akuta åtgärder, i
form av tex omfattande skogsmark-
skalkning, ej är nödvändiga i Värm-
lands län. Däremot är det viktigt,
att system för återföring av aska ut-
vecklas och införs för att upprätt-
hålla ett hållbart skogsbruk på
längre sikt. I dagsläget pågår försök
med askåterföring (Indikator 39)
samt ett LIFE-projekt för utveck-
ling av genomförandesystemet.

Delmål 3.1: Det totala utsläppet
av svaveldioxid (från fossila- och
biobränseln) skall år 2010 inte
överstiga  2 300 ton. Specificerat
regionalt mål.

Delmål 3.2: Utsläppen av svavel-
dioxid av fossilt ursprung skall
år 2010 inte överstiga 1 300 ton.
Specificerat regionalt mål.
Det nationella delmålet för svavel-
utsläpp har i det regionala miljömål-
sarbetet delats upp i två föreslagna

Övrigt

Värmeverk

Småskalig+övr uppv.

Industri

1 643
(73%)

284
(12%)

291
(13%)

56
(2%)
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Övrigt

Industri

Arbetsfordon+redskap

Vägtrafik

3 270
(37%)

2 392
(27%)

2 210
(25%)

1 053
(12%)

Utsläpp av NO2

delmål, ett för det totala utsläppet
av svaveldioxid och ett för svaveldi-
oxid av fossilt ursprung.

De angivna målnivåerna samt
nulägesbeskrivningen härrör från
Länsstyrelsens pågående uppdate-
ring av Emissionsdatabasen (EDB).
Databasen baseras på faktiska mät-
data från industrins miljörapporter,
trafikmätningar, sotarregister,
bränslestatistik mm. För några käl-
lor där mätdata saknas (tex arbets-
maskiner/redskap) har schablon-
uppgifter tillämpats. I beräkningen
ingår även andra svavelföreningar än
svaveldioxid som i atmosfären, efter
kort tid, omvandlas till svaveldioxid.
De omfattande utsläppen av kol-
disulfid (CS

2
), från Svenska Rayon

i Vålberg, är dock inte medräknade
eftersom oxidationsprocessen i detta
fall sker mycket långsamt och det är
tveksamt i vilken mån utsläppen
bidrar till försurning.

Den föreslagna minskningen av
fossilt svavel från 2 500 ton (1996)
till 1 300 ton (2010) bör kunna
nås genom ytterligare utbyte av eld-
ningsolja mot biobränslen. Redan i
dagsläget (2001) har en betydande
reduktion skett av de fossila svavel-
utsläppen enligt beräkningarna.
Även för det totala svavelutsläppet
har en minskning skett sedan 1996,
som är i nivå med det föreslagna re-
gionala delmålet (Indikator 37).

Delmål 4:Utsläppen av kväveoxi-
der skall år 2010 inte överstiga 6
000 ton. Specificerat regionalt
mål.
Det föreslagna utsläppsmålet för
kväveoxider är baserat på Länssty-
relsens pågående uppdatering av
Emissionsdatabasen (EDB). Beräk-
ningarna av kväveoxidutsläppen har
skett på liknande sätt som anges för
svaveldioxid ovan. I indikator 24
anges de beräknade utsläppen för
2001 vilket jämförs med motsva-
rande beräkningar från 1996 för
Värmlands län. Den angivna prog-
nosen för 2010 baseras på att avgas-
reningen kommer att bli bättre sam-
tidigt som transportarbetet och ak-
tiviteten för vägtrafik respektive ar-
betsmaskiner kommer att öka. För
andra sektorer saknas underlag för
prognosen.

De totala utsläppen av kväveoxi-
der i länet har minskat vilket i hu-
vudsak beror på minskade utsläpp
från vägtrafiken. Vägtrafiken är ändå
fortfarande den största källan till
kväveoxidutsläpp i länet (Indikator
24). En fortsatt minskning av
kväveoxidutsläppen genom förbätt-
rad avgasrening på vägtrafiken och
arbetsfordon samt ytterligare åtgär-
der, bla inom industrin, bedöms
kunna medföra ytterligare utsläpps-
minskningar till 2010.
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Giftfri miljö
Eva Larsson, Länsstyrelsens miljöenhet

Vissa ämnen som vi tillverkat el-
ler utvunnit för att få en högre lev-
nadsstandard har istället bidra-
git till att vår livskvalitet blir
sämre. Faktum är att vår mat idag
i vissa fall innehåller för höga hal-
ter av ämnen som påverkar vår
hälsa. Miljögifter i fisk är ett ex-
empel där kostrekommendatio-
ner införts för att vi inte ska över-
skrida tolerabla halter i våra krop-
par. På många platser är halterna
av föroreningar så höga att de kan
påverka vår hälsa om vi bor och
odlar på dessa platser.

Värmland är av tradition ett län med
tung industri, skog, stål och gruvor.
Detta innebär att vi dels hanterar
stora mängder farliga kemikalier
inom länets gränser dels att det finns
kvarlämnade föroreningar från tidi-
gare verksamheter. I länets stora in-
dustrier tillverkas eller hanteras bla
klor, klordioxid, monoklorättiksyra
och dess salt, svaveldioxid, kolsvavla
och bly i stora mängder. Kunska-
pen om dessa kemikalier är förhål-
landevis stor. I och med att vi kän-
ner till vilka effekter de kan ha är
det möjligt att förebygga dessa.
Däremot är det svårare att finna al-
ternativ som är mindre miljöfarliga.
I detta sammanhang får man inte
heller glömma att t ex klor som är
miljöfarligt är en viktig baskemikalie
som används för att tillverka en
mängd varor både bra och dåliga
sett från ett miljöperspektiv. Det är
komplexa system som vi har byggt
upp i vår strävan att få en högre
levnadsstandard. I slutänden blir
det ett politiskt beslut i vad mån vi
ska avstå från vissa delar av det som
vi kallar välfärd för att i det långa
perspektivet få en hållbar utveck-
ling av samhället. På samma sätt är
avvecklingen av farliga kemikalier en
politisk fråga som det krävs samför-
stånd för i större delen av världen
för att vi ska nå framgång.

Effekterna av arbetet med att
minska gifterna i vår mat och i vår
omgivning går inte att läsa ut di-
rekt. Det är ett långtidsprojekt att
arbeta för en giftfri miljö. Dessutom
saknar vi idag kunskap om både ef-
fekterna på människors hälsa och

Trädgårdsodling kan vara ett alternativ för den som vill förvissa sig om giftfria grönsaker.
Man bör dock kontrollera att jorden är giftfri.
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miljön. Vi saknar även uppgifter om
många ämnens förekomst i vår miljö
och i vilka halter de finns i männis-
kan. Länsstyrelsen har en viktig roll
att sprida kunskap om olika ämnen
och dess inverkan på hälsa och miljö
så att alla kan dra sitt strå till stacken
för en giftfri miljö genom att med-
vetet välja ”rätt” produkter. För att
kunna informera om olika varors
påverkan på hälsa och miljö förut-
sätts att arbetet på nationell och in-
ternationell nivå gör denna infor-
mation tillgänglig. Med nya inter-
nationella lågpriskedjor och en öpp-
nare gränshandel har möjligheterna
ökat att ta in varor som innehåller
ämnen som tidigare har förbjudits i
Sverige. Den fria handeln kan däri-
genom bidra till att det blir svårare
att uppnå giftfri miljö om kunska-
pen om påverkan inte sprids till
konsumentledet.

För delmålen 1 - 5 gäller gemen-
samt att de är beroende av
kunskapsuppbyggnad. Idag har vi
inte tillräcklig kunskap för att kunna
bedöma läget vad gäller dessa del-
mål. Både kunskapen och möjlig-
heterna att bedöma miljötillståndet
blir till största delen en fråga att lösa
på nationell nivå. Regionalt kan vi
bidra genom att sprida kunskapen
till alla genom exempelvis semin-
arier. Miljömyndigheterna kan även
i viss mån bidra till utfasningen av

farliga kemikalier genom informa-
tion, tillsynskampanjer och i sam-
band med prövning av miljöfarlig
verksamhet i väntan på tvingande
lagstiftning.

Halten av kvicksilver i fisk har
mätts i flera sjöar och vattendrag i
Värmland. Under 2004 planerar vi
att sammanställa dessa data i en
form som gör det möjligt att följa
utvecklingen över tiden. Under
2004 planerar vi att delta i den na-
tionella miljöövervakningens pro-
gram för mätning av organiska
miljögifter i bröstmjölk. Under året
har ett program för att mäta metal-
ler och andra miljögifter i grund-
vatten inletts. Detta program kom-
mer att fortsätta under kommande
år. Se även under Grundvatten av
god kvalitet, delmål 5. Socialstyrel-
sen har föreslagit följande indika-
tor: ”Förekomst av kadmium i uri-
nen och tubulär proteinuri i vissa
befolkningsgrupper”.  Detta är en
viktig  indikator eftersom den ger
besked om halterna i miljön har nått
en tillräckligt låg nivå för att inte
påverka vår hälsa. Det är ännu oklart
om denna indikator ska redovisas
länsvis eller på nationell nivå. Läns-
styrelsen har även föreslagit följande
indikatorer:

• Gifter i sediment i Vänern.
• Bly i blod hos gravida och barn.
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Besluten att förbjuda DDT och PCB medförde att havsörnen åter kan få ungar som överlever.
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Metaller och organiska miljögifter i
Vänerns sediment mäts inom ramen
för den s k samordnade recipient-
kontrollen.

Det är främst metaller och av
dessa kvicksilver som vi har längre
tidstrender för. Halterna i ytsedi-
menten är på väg ner men de på-
verkar fortfarande bottenlevande
organismer som är föda för fiskar
högre upp i näringskedjan. Detta
har medfört att halterna i fisk har
stabiliserats på en nivå som är ac-
ceptabel om kostrekommenda-
tionerna följs men den är för hög
för att ett fritt intag av fisk ska kunna
rekommenderas. Den tidigare
nämnda undersökningen av bröst-
mjölk kommer även att kombineras
med en undersökning av metaller i
blod hos gravida.

För att öka kunskapen om miljö-
tillståndet i Värmland vad gäller gif-
ter i miljön är det viktigt att delta i
de undersökningar som görs på na-
tionell nivå. Historiskt har mycket
av underlaget i denna del hämtats
från storstadsregionerna beroende
på att kompetensen att bedöma re-
sultaten finns där. Genom att ak-

tivt ta del av och engagera oss i ar-
betet kan vi få möjlighet att delta i
dessa mätningar så att även tillstån-
det i Värmland blir beskrivet.

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1. Kunskap om kemiska
ämnens hälso- och miljö-
egenskaper.
Länsstyrelsen ska i samverkan
med Region Värmland och Karl-
stads Universitet skapa nätverk
för att sprida information om
den nya kunskap som tas fram
nationellt och internationellt.
Specificerat regionalt mål.
Länsstyrelsen har genom aktivt ar-
bete sett till att Värmland ingår i de
screeningundersökningar som görs
inom ramen för den nationella miljö-
övervakningen. Varje år med bör-
jan 2003 anordnas ett seminarium-
för att sprida kunskap om de äm-
nen som ingår i årets undersökning.

Delmål 2. Miljö- och hälsoin-
formation om varor.
Länsstyrelsen ska senast till 2005
upprätta en lista över de varor
som är av särskilt intresse för
Värmland. Utifrån listan ska det
sedan ske en bred information
om de hälsoaspekter som finns
knutet till användningen av de
utvalda varorna. Specificerat
regionalt mål.
Arbetet inleds 2004.

Delmål 3: Utfasning av särskilt
farliga ämnen.
Vad gäller halter av kemikalier i slam
från avloppsreningsverk (indikator
56) har vi i år valt att visa  tidstrender
för halterna av kadmium, kvicksil-
ver, bly och PCB. Av dessa framgår
att halterna av dessa gifter i slam är
på väg ner. Det finns dock stora va-
riationer av halterna mellan olika
reningsverk vilket beror på den lo-
kala belstningen av dessa ämnen bl
a i form av anslutna industriavlopp.

Kemikalieinspektionen har före-
slagit halt av dioxin och dioxinlika
PCB-kongener i animaliska livs-
medel jämfört med satta gräns-
värden som en indikator för att följa
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Indikator 56
Halter av kemikalier i slam från avloppsreningsverk,mg/kg. Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.
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upp utvecklingen av gifter i livs-
medel.

I detta sammanhang är det vik-
tigt att veta vilka halter av miljö-
gifter det finns i våra livsmedel.
Undersökningen (Tabell 1)har
gjorts på så vis att ett antal livsmedel
som representerar vårt årliga intag
har undersökts med avseende på or-
ganiska miljögifter som PCB, DDT
och dioxiner. Därefter har det ge-
nomsnittliga dagliga intaget av livs-
medlen beräknats och utifrån detta
har ett dagligt intag av s k toxiska

ekvivalenter (TEQ) beräknats. Vid
en sammanräkning har man funnit
att det genomsnittliga dagliga inta-
get är 1,9 pg  att jämföra med det
tolerabla dagliga intaget (TDI) som
är 2,0 pg. Detta visar att om man
som konsument avviker lite i sitt
intag av livsmedel och äter mer av
något som har högre halter, t ex fet
fisk från Vänern, kan man ha ett
intag som överstiger det tolerabla.
Större är tyvärr inte marginalen till
detta värde. På uppdrag av Livs-
medelsverket har nya undersök-

ningar av dioxin i fisk i Vänern ge-
nomförts. Dessutom har prov tagits
på siklöjrom från Vänern. Resulta-
ten har inte redovisats ännu men
halterna i siklöjrom överstiger det
gränsvärde för saluföring som fast-
ställts av EU. Det finns en mängd
kostrekommendationer för att vi
inte ska få i oss för höga halter av
miljögifter via maten. Den intresse-
rade hänvisas till Livsmedelsverkets
hemsida, www.slv.se.

Delmål 3.1: Länsstyrelsen ska
med början år 2004 ta fram sta-
tistik över särskilt farliga ämnen
som hanteras i länet. I samband
med prövning av tillstånd ska
med början 2004 utfasning/er-
sättning av farliga kemikalier
påbörjas. Specificerat regionalt
mål.
Användningen av kemikalier redo-
visas varje år till miljömyndigheterna
i de s k miljörapporterna. Det är
möjligt att denna rapportering be-
höver ses över för att rätt uppgifter
för den tänkta statistiken ska kunna
fås men underlaget finns. I länet
används många farliga kemikalier i
stora mängder men vi har inte sam-
lat dessa uppgifter på ett överskåd-
ligt sätt. Vilka ämnen som ska väljas
i samanställningen blir delvis bero-
ende av arbetet på nationell och in-
ternationell nivå.

Delmål 3.2: En uppföljning av
kvicksilverkampanjen ska ge-
nomföras under 2005 för att
identifiera och kunna omhän-
derta kvarvarande kvicksilver i
omlopp i samhället. Specificerat
regionalt mål.
Den kvicksilverkampanj som ge-
nomfördes 1999 i Värmland är ett
bra underlag att utgå ifrån. Stora
mängder kvicksilver kunde doku-
menteras och en hel del togs också
omhand vid detta tillfälle. Nu har
det gått några år men vi saknar kun-

Tabell 1
Mängd DDT och PCB i några vanliga livsmedel
Med TEQ-intag menas relativ giftighet i förhållande
till den giftigaste dioxinen 2,3,7,8 TCDD.

Livsmedel Konsumtion TEQ-intag % av totalt
g/dagg/dagg/dagg/dagg/dag livsmedelslivsmedelslivsmedelslivsmedelslivsmedels

intag per dagintag per dagintag per dagintag per dagintag per dag

Ägg 15 3,7 3

Komjölk mm 344 6,5 5
Ost 30 9,7 7

Smör 1 1,3 1
Margarin 11 6,8 5
Smör/veg. oljor 5 4,1 3

Feta bageri-
produkter 43 10,0 7

Nötkött 55 12,5 9
Griskött 37 12,7 9
Lammkött 3 0,7 1
Kyckling 6 1,0 1
Korv mm 31 15,0 11
Lever, leverpastej 8 4,0 3

Strömming 2,5 10,5 7
Sill 2,2 5,8 4
Ål 0,2 5,4 4
Gädda/insjöfisk 0,9 1,4 1
Odlad laxfisk 1,9 8,1 6
Rödspätta mm 3,7 3,4 2
Torsk mm 12 4,2 3
Östersjölax* 0,9 14,5 10
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Korv står för en hög andel av ibtaget av PCB och DDT. Se tabell föregående sida.
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skap om resterande mängder kvick-
silver har tagits omhand eller om de
fortfarande är i omlopp. Genom en
uppföljning av kampanjen kan vi
få en bild av hur stort det kvarva-
rande ”problemet” är och därmed
kan vi uppskatta vilka resurser som
krävs för att lösa det.

Delmål 3.3: Länsstyrelsen ska i
samverkan med kommuner,
byggentreprenörer, fastighetsä-
gare mfl till senast år 2006 ha
tagit fram en policy för PCB-sa-
nering i byggnader. Specificerat
regionalt mål.
Några kommuner har inventerat
fastigheter med avseende på PCB.
Vissa mätningar tyder på att det kan
vara ett större problem än vad man
inledningsvis trodde. För att nå
framgång med saneringen kommer
det att krävas tillräckliga resurser
både ekonomiskt och i form av kun-
skaper. Det frivilliga åtagande som
ålagts byggbranschen har tyvärr inte
medfört att saneringen av PCB har
kunnat genomföras inom den tids-
ram som angavs.

Delmål 4. Fortlöpande minsk-
ning av hälso- och miljöriskerna
med kemikalier (2010).
Hälso- och miljöriskerna vid
framställning och användning av
kemiska ämnen ska minska fort-
löpande fram till 2010 enligt in-
dikatorer och nyckeltal som ska
fastställas av berörda myndighe-
ter. Under samma tid ska före-
komsten och användningen av
kemiska ämnen som försvårar
återvinning av material minska.
Delmålet avser ämnen som inte
omfattas av delmål 3. Målet är
identiskt med det nationella del-
målet.
Uppföljningen av detta mål blir
helt beroende av vad som görs na-
tionellt och internationellt.

Delmål 5: Riktvärden för miljö-
kvalitet (2010).  För minst 100
utvalda kemiska ämnen som inte
omfattas av delmål 3 ska det se-
nast år 2010 finnas riktvärden
fastlagda av berörda myndighe-
ter. Riktvärdena ska ange vilka
halter som får förekomma i mil-
jön eller vilka halter människor
högst får utsättas för. Syftet är att
riktvärdena på sikt ska faststäl-
las som miljökvalitetsnormer.
Målet är identiskt med det natio-

nella delmålet.
Det underlag som kommer att tas
fram av industrin som en följd av
den nya EU-lagstiftningen kommer
att kunna ligga till grund för de rikt-
värden som ska tas fram. Följden av
detta delmål blir ett ökat behov av
uppföljning både i miljön och av
halter i människor.

Delmål 6: Förorenade områden
(2005)
Delmål 6.1: Identifieringen av
förorenade områden skall vara
klar senast vid utgången av år
2005. Vid denna tidpunkt ska
även för alla objekt i riskklass 1:
inventeringen vara slutförd, an-
svarsfrågan vara utredd och ären-
det vara kommunicerat med fast-
ighetsägaren. Specificerat region-
alt mål.
Delmål 6.2: Åtgärder ska påbör-
jas på ytterligare tre till fyra ob-
jekt i riskklass 1 före utgången
av 2005 om statliga medel tillde-
las. Specificerat regionalt mål.

Delmål 6.3: Förorenade områden
skall åtgärdas så att markanvänd-
ning kan ske utan restriktioner
för avsett ändamål. Specificerat
regionalt mål.

Delmål 6.4: Med statliga medel
ska efter 2005 tre till tio under-
sökningar, beroende på omfatt-
ningen, och tre åtgärder vara
igång varje år löpande. Vad gäl-
ler ansvariga verksamhetsutövare

är målet att ha samma omfattning
på det arbetet. Objekten väljs från
listan med de 30 mest priorite-
rade objekten i länet. Specifice-
rat regionalt mål.
Genom den identifiering och in-
ventering som ska slutföras 2005
kommer vi att få en bra kunskaps-
grund för att kunna prioritera vilka
objekt som ska föras vidare till un-
dersökning och åtgärd,  (indikator
63. Andel åtgärdade förorenade
områden och kostnader för åtgär-
der). Identifieringen är i princip slut-
förd. Kvalitetssäkring och uppda-
tering pågår med hjälp av kommu-
nerna. Inventeringen av branscher
i riskklass 1 har kommit en god bit
på väg men mycket av ansvars-
utredningarna och kommuni-
ceringen återstår. Möjligheten att
påbörja ytterligare tre till fyra ob-
jekt före utgången av 2005 blir dels
beroende av om statliga medel
erhålls dels om undersökningar och
annat underlag kan tas fram i tid
för att föreslå lämpliga objekt. Ar-
betet med Förorenade områden i
fysisk planering har i Värmland på-
gått sedan 1999. I två  av 16 kom-
muner hittills finns förorenade om-
råden omnämnda och redovisade
på karta i översiktsplanerna med
någon form av avsiktsförklaring. I
princip medför delmålet att bo-
stadsbebyggelse bör undvikas på
tidigare förorenade områden. Istäl-
let ska nya industrietableringar eller
handel och kontor uppmuntras att
etablera sig på åtgärdade förorenade
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Antal/år 2002 2003
Uppskattat 2000 2000
Identifierade 1493 1822
Riskklass 1 36 36
Riskklass 2 57 75
Riskklass 3 50
Riskklass 4 98
Riskklassade 230 259
totalt
Åtgärder med
bidrag från NV 4 4
påbörjats

Indikator 63
Antal inventerade förorenade mark-
områden 2002-2003. Källa: Länssty-
relsen i Värmlands län 2003.

De 20 högst prioriterade
objekten för återställning.
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Indikator 63
Antal åtgärdade förorenade markområden
2001-2003 samt områden där åtgärder på-
börjats med både statlig och annan finan-
siering. Antalet före 2001 är uppskattat efter-
som ingen rapportering genomförts före detta
år. Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.

Sanering av perkloretylen vid Hagforstvätten. En vacuumpump suger upp porgas från marken under tvätten. Perkloretylen avskiljs därefter i ett kolfilter.
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områden. Det sista delmålet är en
förutsättning för att vi ska kunna
bidra med vår del av det nationella
målet att de värst förorenad områ-
dena ska vara åtgärdade inom 45 år.
För att nå målet  krävs dels resurser
i form av finansiering av undersök-
ningar och åtgärder dels i form av
tillräcklig personal på miljömynd-
igheterna för att genomföra det ar-
bete som är beroende av ansvariga
verksamhetsutövare. För att verkli-
gen åtgärda de mest prioriterade

områdena kommer det att krävas ett
intensifierat tillsynsarbete för att ge-
nomföra åtgärder där det finns an-
svariga för föroreningen. För Värm-
lands del gäller att större delen av
de värst förorenade områdena sak-
nar ansvarig helt eller delvis vilket
ökar behovet av statliga medel. I de
fall det finns ansvariga är det dess-
utom tveksamt om de kan åläggas
ett 100%-igt ansvar med tanke på
den tid som gått sedan föroren-
ingen uppstod och de villkor som

då gällde för verksamheten.
Av delmålet framgår att objek-

ten ska väljas från listan med de 30
mest prioriterade områdena i länet.
Detta är en lista som är preliminär
eftersom det ännu saknas tillräcklig
kunskap om flera av objekten och
det kan bli aktuellt med
omprioriteringar när kunskapen
ökar. För Värmlands del har vi för
närvarande en lista med 20 rang-
ordnade objekt i riskklass 1 spridda
över länet. Se karta nedan.
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Indikator 75
Mängd omhändertagen CFC, HCFC och HFC i
Värmland 2001.  Källa: Länsstyrelsen 2003.

Skyddande ozonskikt
Erik Bergman, Länsstyrelsens miljöenhet

Ultraviolett strålning från solen
har negativ påverkan på män-
niskor och miljö. De huvudsak-
liga effekter som kan kopplas
samman med UV-strålning är
brännskador, hudcancer och
starr hos människor och djur
samt skador på skog och jord-
bruksgrödor.

Genom kemiska reaktioner sker
såväl nybildning som nedbryt-
ning av ozon i stratosfären. Ny-
bildning sker genom reaktioner
mellan solljus och syre. Nedbryt-
ning sker genom reaktioner med
kemiska föreningar innehållande
klor, brom eller väte samt kväve-
oxider. Vid naturliga förhållan-
den upprätthålls en balans mel-
lan nybildning och nedbrytning
av ozon. Människans använd-
ning och utsläpp av ozon-
nedbrytande ämnen har emeller-
tid förskjutit denna balans, vil-
ket lett till en successiv minsk-
ning av ozonmängden i strato-
sfären. På våra breddgrader har
minskningen uppmätts till 5-10
%. Över Antarktis, där störst för-
ändringar konstaterats, har tidvis
mer än 50 % av den normala
mängden ozon saknats.

Människan påverkar ozon-
skiktet främst genom utsläpp av
halogenerade kolväten, vilka i
dagligt tal benämns freoner.
Dessa ämnen är flyktiga och
mycket stabila, vilket innebär att
de kan transporteras till stratosfä-
ren utan att brytas ned på vägen
dit. Väl uppe i stratosfären kan
en enda freonmolekyl bidra till
nedbrytning av tusentals ozon-
molekyler. Människan påverkar
även ozonskiktet genom hög-
höjdsflygets utsläpp av kväveoxi-
der.

Hanteringen av freoner är i
Sverige, liksom i många andra

länder, reglerad genom lagar och för-
ordningar. Sverige har under många
år varit drivande i frågan om att be-
gränsa användningen av freoner.
Detta har medfört att användningen
i Sverige av den mest skadliga grup-
pen av freoner, CFC, i huvudsak har
upphört samt att användningen av
övriga ozonnedbrytande freoner,
HCFC, kommer att upphöra inom
de närmaste åren. HFC är en grupp
freoner som inte påverkar ozon-
skiktet, men som däremot klassifice-
ras som kraftiga växthusgaser. An-
vändningen av HFC är ännu inte
reglerad.

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1: År 2010 skall utsläp-
pen av ozonnedbrytande ämnen
till största delen ha upphört. Må-
let är identiskt med det nationella.
I Värmland är arbetet gentemot miljö-

målet inriktat på att tillse att den
nationella avvecklingsplanen för fre-
oner följs, samt att tillse att de an-
läggningar där mer än 10 kg freo-
ner finns installerat uppfyller gäl-
lande krav för anläggningarna. In-
stallerad mängd, destruerad mängd
samt läckage av freoner i dessa an-
läggningar framgår av tabell nedan.
För anläggningar med mindre än
10 kg freoner installerat (exempel-
vis hushållens kyl- och frysanlägg-
ningar)  finns idag inget kontroll-
och uppföljningssystem. Därför
saknas också kunskap om vilken
mängd och typ av freoner som finns
i dessa anläggningar samt mängden
freoner som läcker ut från dem.

Länsstyrelsen bedömer att målet
kommer att nås. År 2010 har för-
modligen i princip all storskalig an-
vändning av CFC och HCFC upp-
hört. Ozonnedbrytande freoner
kommer fortfarande att i viss ut-
sträckning att användas i små kyl-
anläggningar, men omfattningen
kommer att vara betydligt mindre
än  i dagsläget.

CFC HCFC HFC
kg kg kg

Installerad 3 16374 24491
Påfyllt 0 1323 2042
Omhändertaget 323 3485 168

Sommarsol vid Fryken.
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Säker strålmiljö
Henric Wapen, Länsstyrelsens miljöenhet

Värmland skiljer sig inte från de
övriga delarna av landet som inte
har kärnkraftverk eller annan
större hantering av radioaktiva
ämnen. I länet finner vi i första
hand strålkällor från joniserande
strålning inom sjukvården och
från mätinstrument inom indu-
strin och icke joniserande strål-
ning bla från elinstallationer och
konsumentprodukter. Störst risk
för att få sjukdomar föranlett av
strålning löper troligen Värmlänn-
ingen då han/hon utsätter sig för
solning i samband med utlands-
resor.

Människor och miljö har i alla tider
utsatts för naturliga joniserande och
ickejoniserande strålning. Strål-
ningen kommer från rymden, mar-
ken och från oss själva. Denna strål-
ning kallas naturlig bakgrundsstrål-
ning. Solen bidrar med optisk strål-
ning, dels sådan strålning som vi kan
se dels för människan osynlig strål-
ning. Den osynliga strålningen be-
står av ultraviolett (UV-) strålning
som har kortare våglängd än synligt
ljus, och infraröd strålning, som har
längre våglängd. Det är UV- strål-
ningen som gör att vi bränner oss
om vi solar oförsiktigt. UV-strålning
från solen ger den största expone-
ringen från ickejoniserande strål-
ning.

Generellt kommer de största bi-
dragen till exponeringen från joni-
serande strålning från naturligt ra-
dioaktiva ämnen i mark och grund-
vatten, samt från kosmisk strålning.
Det finns även naturligt radioaktiva
ämnen i vår egen kropp.  Av dessa
är det kalium-40 , som finns i krop-
pens mjuka vävnader, som ger det
största dostillskottet. Strålningen
från flera av dessa naturliga strålkäl-
lor kan inte påverkas. Däremot kan
exponeringen för UV-strålning och
radon påverkas. Graden av UV-
strålning styrs i hög grad av varje
individs livsstil och utomhusvanor.
Radon i inomhusluft och vatten går
att minska genom olika bygg- och
ventilationstekniska åtgärder.

Olika former av hudcancer har
under andra hälften av 1900- talet
ökat snabbast av alla cancerformer i
vårt land, liksom i många andra län-
der med övervägande ljushyad be-
folkning. Ökad exponering för ul-
traviolett strålning i solljus bedöms
orsaka de flesta fallen av hudcancer.
Det finns tre former av UV- relate-
rad hudcancer- malignt melanom,

skivepitelcancer och basalcells-
cancer. Den allvarligaste formen av
hudcancer, malignt melanom, har i
Sverige ökat från ett par hundra fall
per år i slutet av 1950- talet till
omkring 1 700 i nuvarande situa-
tion. Mellan 350 och 400 personer
avlider i sjukdomen varje år. Den
senaste cancerstatistiken visar att
melanomfrekvensen nu planar ut.
En ökad vaksamhet på hud-
förändringar har lett till att
hudcancerformen malignt mela-
nom numera upptäcks på ett tidi-
gare stadium än för några decen-
nier sedan och säkerhetsnivån vid
kärnkraftverken i Sveriges närom-
råde bedöms ha ökat det senaste de-
cenniet.

Det är angeläget att informa-
tions- och forskningsinsatser kring
riskerna med UV-strålning kan be-
drivas långsiktigt. På uppdrag av
regeringen utarbetade SSI i samråd
med berörda myndigheter under år
2002 en handlingsplan för att öka
allmänhetens kunskaper och med-
vetenhet om riskerna. Bland annat
bör kommunerna informeras om

och uppmuntras till att överta
solarietillsynen. Vidare bör kommu-
nerna genom sin samhällsplanering
till exempel skapa god tillgång till
skugga vid exempelvis förskolor och
badplatser. Kommuner, landsting
och andra aktörer inom
folkhälsoområdet har en viktig roll i
detta arbetet.

Ett exempel där kommunerna
spelar en nyckelroll för Miljö-
kvalitetsmålet är deras möjligheter
att bidra med insatser för att minska
exponeringen för ultraviolett strål-
ning. Det kan exempelvis åstad-
kommas genom medveten fysisk
planering och tillsyn av solarier. Ar-
betet med att omsätta miljö-
kvalitetsmålet på regional och lokal
nivå kräver att SSI arbetar för att
frågor som rör strålskydd blir mer
kända bland miljömålsaktörerna på
dessa nivåer.

När det gäller elektromagnetiska
fält brukar dessa delas upp i
lågfrekventa och högfrekventa fält
eftersom de har olika fysikaliska
egenskaper. Lågfrekventa fält upp-
står till exempel från högspännings-

Mobiltelefoner är föremål för debatt om exponering för elektromagnetisk strålning.
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ledningar och bildskärmar och
högfrekventa fält uppstår  kring
mobiltelefoner och master. SSI´s
handlingsplan för att öka kunska-
pen om elektromagnetiska fält i
samhället betonar bland annat vik-
ten av att bygga upp kompetens och
kontaktnät lokalt och regionalt. SSI
avser att genomföra en utbildnings-
insats för att höja kompetens kring
riskerna med elektromagnetiska fält.

Sedan 2001 arbetar SSI med att
bygga upp ett miljöövervaknings-
program i syfte att kartlägga strål-
miljön i Sverige och tillgodose na-
tionella och internationella
rapporteringskrav. Ett viktigt mål för
miljöövervakningen är att ta fram
ett heltäckande underlag för be-
dömning av stråldos till människor
i olika regioner och kartlägga pro-
cesser som ger upphov till radioak-
tiva ämnen i djur och växter i olika
ekosystem.

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1. År 2010 ska halterna i
miljön av radioaktiva ämnen
som släpps ut från alla verksam-
heter vara så låga att människors
hälsa och den biologiska mång-
falden skyddas. Det individuella
dostillskottet till allmänheten
ska understiga 0,01 mSv per per-
son och år från varje enskild verk-
samhet. Målet är identiskt med
det nationella.
Syftet med målet är att alla som syss-
lar med joniserande strålning skall
verka i en miljö som når upp till de
högt uppställda krav som idag ställs
på landets kärnkraftverk. Verksam-
het med strålningskällor är vanlig

på många ställen i det moderna sam-
hället. Inom sjukvården finns det
tex. strålkällor som strålar under en
begränsad tid då de är påslagna tex
röntgenapparater och sådana ström-
källor som strålar kontinuerligt (tex
koboltkanon). De moderna brand-
varnarna, som finns i de flesta hem,
är ett annat exempel på strålkällor
som omfattas av detta mål.

I Sverige får vi i genomsnitt en
årlig stråldos på 4-5 mSv per per-
son. Större delen av den stråldosen,
ca 3 mSv/år, kommer från naturliga
strålkällor. Radon i inomhusluften
som i vissa fall utgör en naturlig
strålkälla bidrar med nästan hälften
eller ca 2 mSv av den årliga
stråldosen. Av de artificiella källorna,
som ger ca 1,6 mSv/år, utgör rönt-
gen och strålbehandling de största
källorna. Kunskaperna om situatio-
nen i Värmland är dålig, men målet
kan troligen nås.

Delmål 2: År 2010 ska antalet
årliga fall av hudcancer orsakade
av solen inte vara fler än år 2 000.
Identiskt med det nationella må-
let.
Kunskaperna om situationen i
Värmland är dålig, och det är där-
för svårt att bedöma om målet kan
nås.

Delmål 2.1: Länets innevånare
skall före 2 006 ha tillgång till
UV-index och saklig information
om solexponeringens risker, tex
via massmedia och internet. Spe-
cificerat regionalt mål.
Länsstyrelsen skall i samråd med
Statens strålskyddsinstitut (SSI)och
andra expertmyndigheter samman-
ställa informationen om riskerna
med solbad och hur allmänheten
kan skydda sig mot sådana risker
samt att se till att denna informa-

tion sprids till kommuner, landsting
och andra aktörer inom folk-
hälsoområdet.

Delmål 3: Den nationella kart-
läggningen av riskerna med
elektromagnetiska fält ska följas
och nödvändiga åtgärder ska
vidtas i takt med att sådana even-
tuella risker identifieras. Målet är
identiskt med det nationella.

Delmål 3.1: Länsstyrelsen skall
utreda och inventera förekomsten
av strålkällor inom bland annat
sjukvård och industrier samt
analysera behovet av eventuella
åtgärder. Specificerat regionalt
mål.
Syftet är att kontinuerligt följa upp
riskerna med strålning och vid be-
hov vidta åtgärder inom:
• magnetiska fält
• låg- och högspänningsledningar
• mobiltelefonsändningar

Delmål 3.2: I översiktsplaner bör
säkerhetszoner för anläggningar
med elektromagnetiska fält anges
uttryckta som avstånd till källan
och vid planering av bostäder,
skolor och daghem bör försiktig-
hetsprincipen råda. Specificerat
regionalt mål.
Länsstyrelsen skall utreda och inven-
tera förekomsten av strålkällor inom
bland annat sjukvård och industrier
samt analysera behovet av eventu-
ella åtgärder. (Specificerat regionalt
mål).

SSI har samordningsansvar för
forskning rörande effekter av elek-
tromagnetisk strålning. Boverket
skall tillsammans med berörda myn-
digheter belysa vilken inverkan en
utbyggnad av mobiltelenätet kan få
för bla intressen som skall tillgodo-
ses enligt miljöbalken och plan- och
bygglagen. Målet kommer troligen
att nås.
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Ingen övergödning
Gunnar Lagerkvist, Länsstyrelsens miljöenhet

Endast en mindre del av de över
3 000 sjöar som finns i Värm-
lands län är påverkade av över-
gödning orsakade av fosfor-
utsläpp. Övergödningsproblem
finns framförallt i länets södra del
där befolkningstätheten är hög
och där det förekommer indu-
strier och intensivt jordbruk.
Kväve, som tillförs vattendragen
via luftnedfall, jordbruk och olika
punktkällor, medför problem då
det transporteras vidare till ha-
vet.

Övergödning orsakas av en ökad till-
försel eller ett ökat tillgängliggö-
rande av växtnäringsämnen, i
vattenmiljöer främst fosfor och
kväve. Övergödning av sjöar och
vattendrag leder till ökad produk-
tion av växter och djur, ökad grum-
lighet, ökad syrgasförbrukning samt
ändrad sammansättning hos växt-
och djursamhällen.

Inom detta miljömål behandlas
utsläpp av fosfor och kväve till vat-
ten samt ammoniakutsläpp till luft.
Avgången av ammoniak till luften,
som i första hand härstammar från
stallgödselhantering inom jordbru-
ket bidrar när det återförs till jord-
ytan, till såväl övergödning som för-
surning. Utsläpp av kväveoxider till
luft, som också bidrar till såväl över-
gödning som försurning, behand-
las under miljömålet ”bara naturlig
försurning”. De olika kvävefören-
ingarna som deponeras på landska-
pet tas i regel upp effektivt av väx-
ande skog och grödor. Den kväve-
deposition som sker på öppna vat-
tenytor utgör däremot en bety-
dande andel av den totala kväve-
belastningen på sjöar och vattendrag
i Värmlands län (indikator 42).

Huvuddelen av sjöarna i Värm-
lands län utgörs av näringsfattiga
skogssjöar. Enligt de senaste två
riksinventeringarna av sjöar (1995
och 2000) har endast 5-8 % av lä-
nets sjöar fosforhalter som kan be-
tecknas som höga eller mycket höga.
Andelen sjöar som avviker stort el-
ler mycket stort från ett beräknat
jämförvärde* är i samma storleksord-
ning (Indikator 45). Ofta är de upp-
mätta fosforhalter tom lägre än vad

som beräknas vara  naturliga halter i
sjöarna. Orsaken till de låga fosfor-
halterna i länets sjöar är att de mänsk-
liga utsläppen av fosfor är koncen-
trerade till vissa områden i länet.

Det är främst i länets södra delar
som övergödda sjöar, vattendrag
och vänervikar förekommer. Efter-
som det i detta område också ställs
betydande anspråk på vatten-
resurserna i form av tex uttag av
dricksvatten, bad och fiske, medför
övergödningen, trots sin ringa ut-
bredning, ett problem som måste
hanteras i länet. Det är troligt att
särskilda åtgärdsprogram kommer
att krävas för dessa avrinningsom-
råden som en följd av införandet av
EU:s ramdirektiv för vatten i Sverige
(se faktaruta).

Mätningar av totalfosforhalten i
storvänern visar att halterna av detta
växtnäringsämne i sjövattnet har
minskat betydligt sedan 1970-ta-
let. Orsaken till minskningen är
framförallt att utsläppen från stora
punktkällor har minskat drastiskt
sedan början av 1970-talet. De
nuvarande fosforhalterna i Vänern
beräknas vara i nivå med de halter
som är naturliga för sjön (Indikator
S14b). Trots att de öppna delarna
av Vänern numera har närings-
fattiga förhållanden finns
övergödningsproblemen kvar i
några av sjöns mer inneslutna vikar.

Effekterna av kväveutsläpp till

våra sötvatten är begränsade. Det är
istället när utsläppen transporteras
vidare till havet som övergödnings-
effekter uppstår. Eftersom det för
kväve sker en omfattande reten-
tion** under vattnets väg genom
landskapet är det uppenbart att en
kostnadseffektiv åtgärdsstrategi
främst bör rikta sig mot källor som
ligger nära havet. I takt med att så-
dana källor åtgärdas förflyttas dock
fokus för åtgärderna uppåt i
avrinningsområdet.

Kvävehalterna i Vänern är idag
betydligt högre än vad som beräk-
nas vara en naturlig halt i sjön.
Kvävehalterna uppvisar inte heller,
till skillnad mot fosforhalterna, nå-
gon tendens till minskning under
den senaste 30 åren (Indikator
S14c).

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 2. Till år 2010 skall de
vattenburna utsläppen av fosfor-
föreningar från mänsklig verk-
samhet i Värmlands län ha mins-
kat i förhållande till 1995 års
nivå, då utsläppen var ca 144 ton.
Specificerat nationallt mål.

*Anvisningar för beräkning av jämförvärden för fosfor finns i Naturvårdsverkets bedömningsgrunder, rapport 4913.
**Begreppet retention avses den självrening av växtnäringsämnen som sker under vattnets väg genom landskapet genom tex
växtupptag, sedimentation och avgång till luften.

Tillgången till rena badplatser med klart vatten är viktigt för många under sommaren.
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Det föreslagna delmålet för fosfor-
utsläpp till vatten i Värmlands län
avser det totala bruttoutsläppet (ex-
klusive retention**) från alla typer
av mänskliga källor. De största ut-
släppen av fosfor i länet sker i dags-
läget från punktkällor som skogs-
industrier, kommunala reningsverk
och fiskodlingar (Indikator 42).
Eftersom utsläppen från de stora
punktkällorna ofta sker till stora
sjöar eller vattendrag blir de direkta
övergödningseffekterna ofta be-
gränsade. För att miljömålet ska
kunna nås bör dock inte utsläppen
från stora punktkällor öka i länet.
Det är istället främst i avrinningsom-

råden med betydande inslag av
jordbruksmark och/eller stort antal
hushåll med enskilda avlopp som
övergödningseffekter förekommer
då utsläppen tillförs sjöar och vat-
tendrag med begränsad vatten-
omsättning (Figur 1). I sådana vat-
tenområden bör fosforutsläppen
minskas.

Det saknas i dagsläget data för
bedömning av om fosforutsläppen
från jordbruksmark och enskilda av-
lopp minskar eller ökar i länet. Upp-
gifter från Länsstyrelsens mätserie i
Averstadån antyder att uttranspor-
ten från detta jordbruksområde va-
rit oförändrad under 1990-talet

(Indikator S25). För enskilda av-
lopp sker en långsam förbättring av
standarden i samband med bygg-
lovsärenden. Kommunerna saknar
dock statistik över vilken standard
de enskilda avloppen har totalt i
kommunen. Inventering av en-
skilda avlopp har endast skett i några
enstaka avrinningsområden i länet.
För punktkällor beräknas utsläppen
i länet, främst på grund av ökade
utsläpp från skogsindustrier, ha ökat
med ca 5 ton mellan åren 1995 och
1999.
De osäkra uppgifterna om utsläp-
pen från jordbruksmark och en-
skilda avlopp medför att bedöm-
ningen av om vi når målet är svår
att göra. Trots att nationella data vi-
sar att fosforutsläppen generellt
tycks minska i landet, innebär de
osäkra uppgifterna tillsammans med
ökad produktion inom skogsindu-
stri och fiskodling i länet att det är
osäkert om det föreslagna målet
kommer att nås till 2010.

 Delmål 3: Senast år 2010 skall
de vattenburna utsläppen av
kväve från mänsklig verksamhet
i Värmlands län (exklusive depo-
sition) minskas med minst 10 %
(420 ton) från 1995 års nivå, från
3720 ton till som mest 3300 ton.
Specificerat regionalt mål.
Det föreslagna delmålet avser det
totala utsläppet av kväve till vatten
(bruttoutsläpp exklusive reten-
tion**). Nedfallet av kväve från luf-
ten omfattas dock inte av målet.
Orsaken till detta är att en stor del
av nedfallet härstammar från källor
utanför länet samt att utsläpp av
kväveoxider och ammoniak till luft,
som sker inom länet, behandlas i
separata delmål.

De största utsläppen av kväve till
vatten i länet sker från jordbruks-
mark följt av punktkällor (Indika-
tor 42). I Värmlands län är det i

Indikator 45
Antal sjöar i olika tillståndsklasser för totalfosfor
vid riksinventeringarna 1995 och 2000. Källa: SLU
2002 och Länsstyrelsen i Värmlands län 2002.

Ingen Tydlig Stor Mycket Extremt
År av- av- av- stor av- stor av-

vikelse vikelse vikelse vikelse vikelse

1995 128 9 8 5 0
2000 133 8 5 4 0

År Låga Måttligt Höga Mycket Extremt
halter höga halter höga höga

halter halter  halter

1995 115 28 8 0 0
2000 118 21 11 1 0

Indikator 42
Utsläpp av fosfor (P) och kväve (N) till vatten i Värm-
lands län 1999. Källa: SLU, Institutionen för miljöanalys.

Naturligt

Punktkällor

Enskilda avlopp

Bebyggelse

Deposition sjö

Jordbruk

Skogsbruk

N P

381
(5%)

1 499
(28%)

671
(9%)

34
(0%)

341
(5%)

1 229
(16%)

3 341
(45%)

6
(2%)

28
(10%)

9
(3%) 1

(0%)

41
(5%)

74
(16%)

118
(42%)

Totalt: 7 500 ton Totalt: 280 ton

Ramdirektivet för vatten (Vattendirektivet)
Vattendirektivet utgör en ny ramlag för vattenvårdsarbetet
inom EU med målsättningen att uppnå ”god vattenstatus” i
samtliga yt- och grundvattenförekomster till år 2015. Direktivet
innebär att särskilda krav kommer att fastställas för vilken kva-
litet vattnet och vattenmiljön ska ha i olika typer av yt- och
grundvattenförekomster inom unionen. För Sverige del, där vi
hittills främst arbetat med att reglera utsläppsnivåer, innebär
detta delvis ett nytt arbetssätt.

I Sverige pågår för närvarande arbetet med att implementera
vattendirektivet i svensk lagstiftning och administration. Inled-
ningsvis ska nya vattenmyndigheter utses som blir ansvariga för
arbetet inom olika avrinningsdistrikt i landet. Vatten-
myndigheterna blir ansvariga för genomförandet av direktivets
olika faser:

2004 - Beskrivning och analys av avrinningsdistrikt, register
över skyddade områden

2006 -  Upprätta övervakningsprogram
2009 – Anta åtgärdsprogram samt utarbeta förvaltningsplan

för distriktet
2012 – Samtliga åtgärder ska ha påbörjats
2015 – Uppfyllda miljömål enligt direktivet

Om medlemsländerna inte klarar av att uppnå målen i vatten-
direktivet till 2015 finns möjlighet att begära uppskov. För vissa
vatten där det är uppenbart att ”god vattenstatus” ej kan
uppnås på grund av tex höga kostnader kan medlems-
länderna ange lägre miljömål.

För ytterligare information om vattendirektivet
-se www.naturvardsverket.se/, klicka på ”lag & rätt”.
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Indikator S14b
Utveckling för totalfosfor-
halten i storvänern, station
Tärnan, under perioden
1973-2002. Källa: SLU, Institu-
tionen för miljöanalys.
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Indikator S14c
Utveckling för totalkväve-
halten i storvänern, station
Tärnan, under perioden 1973-
2002. Källa: SLU, Institutionen
för miljöanalys.

första hand avrinningsområden
som avvattnas till Dalbosjön som
medför höga kväveförluster till ha-
vet och det är i dessa områden som
åtgärder mot kväveutlakningen i
första hand bör genomföras.

Beräkningar visar att kväve-
utsläppen från punktkällor i Värm-
lands län minskade med omkring
200 ton mellan åren 1995 och
1999. Ytterligare utsläpps-
reduktioner förväntas i samband
med att Karlstads reningsverk inför
kväverening. Precis som för fosfor
råder det stor osäkerhet huruvida
kväveutsläppen från jordbruksmark
i länet ökar eller minskar. Ingen tyd-
lig trend kan utläsas för uttranspor-
ten från Averstadån under 1990-
talet (Indikator S25). Utvecklingen
för utlakningen av kväve från
jordbruksmark samt utvecklingen
för kväveutsläppen från de större
punktkällorna i länet har avgörande
betydelse för om målet kommer att
kunna uppnås till 2010.

Delmål 4. Ammoniakutsläppen
från Värmlands län skall år 2010
inte vara större än för år 1995.
Avstämning av delmålet skall ske
under 2006

Delmål 4.1 Inventering av gödsel-
hantering och hur det sprids
inom det aktiva jordbruket skall
vara genomfört till år 2006. Spe-
cificerat regionalt mål.
Under 1996 beräknades utsläppen
av ammoniak från jordbruket till ca
1 100 ton/år i Värmlands län. Ge-
nom en pågående uppdatering av
Länsstyrelsens emissionsdatabas
(EDB) har utsläppen för år 1999
uppskattats till 1 550 ton, alltså en
ökning med omkring 40 %. Efter-
som de båda beräkningarna baserar
sig på olika emissionsfaktorer går de
dock inte att jämföra. Kontroll-
beräkning av 1996 års uppgifter

Figur1
Prioriterade områden för insatser mot övergödning i Värmlands län. Källa: Länsstyrelsen i Värm-
lands län 2003.

Vällingsön utanför Glummans mynning i Vänern.
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Indikator S25
Uttransport av fosfor (t v) och kväve (kg/ha*år) samt
avrinning (l/s*km2) från typområde på jordbruks-
mark, Averstadån, Värmlandsnäs i Säffle kommun
1988-2002. Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.

med 1999 års emissionsfaktorer vi-
sar att utsläppen för de båda
tidpunkterna snarare är av samma
storleksordning.

En sammanställning av det to-
tala djurbeståndet inom lantbruket
i länet visar att endast en mindre
ökning av antalet djur (och upp-
kommen mängd gödsel) har skett i
länet mellan de båda beräkningstill-
fällena (Indikator 41 i avsnittet ”Ett

rikt odlingsland-skap”). Även denna
statistik antyder alltså att endast små
förändringar av utsläppen skett
under perioden. Eftersom de ge-
nomförda beräkningarna av
ammoniakutsläppen är så osäkra har
ett särskilt utredningsmål angivits
(delmål 4.1) utifrån vilket delmål 4
kan komma att korrigeras efter
2006.
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Levande sjöar och vattendrag
Anders Walldorf, Länsstyrelsens miljöenhet

I det värmländska landskapet
finns en påtaglig koncentration av
natur- kultur- och friluftsvärden
till sjöar, vattendrag och omkring-
liggande miljöer. Länet är hårt ex-
ploaterat av verksamheter som
förstör, försämrar eller hotar vik-
tiga delar av dessa värden varför
behovet av skydd och restaure-
ring är stort.

Naturvärden hos sjöar och vatten-
drag  hänger bl a samman med  fö-
rekomst av olika biotoper och arter
samt grad av påverkan. Kännedom
om olika biotoper är tyvärr gene-
rellt låg för länets vatten.  Till de för
regionen mest specifika vattenan-
knutna arterna hör Klarälvslaxen
och Klarälvsöringen.  Andra vatten-
anknutna arter som representerar
stora naturvärden är vandrande stor-
öringstammar, röding, asp, glacial-
relikta kräftdjur, flodkräfta, flod-
pärlmussla, större vattensalamander
samt stor- och smålom. Det finns
en rad hotade arter knutna till
strandzonen som t ex ävjepilört, hår-
klomossa och strandskalbaggar.
Bland landlevande arter i länet som
är beroende av vattenmiljön kan
nämnas utter, fiskgjuse och havsörn.
För flera av ovan nämnda arter finns
nationellt betydande förekomster
inom Värmlands län.

Försurningen är en viktig orsak
till utläckage av giftiga metaller och
utgör ett av de allvarligaste hoten
mot levande sjöar och vattendrag i
länet. Försämrad vattenkvalitet or-
sakad av utläckage av näringsämnen
från jordbruksmark och industriella
utsläpp utgör mer lokala hot mot
vattenkvaliteten i länets ytvatten.
Miljötillståndet inom områdena för-
surning, övergödning och gifter tas
i denna rapport upp under respek-
tive miljökvalitetsmål.

Länets sjöar och vattendrag har i
mycket hög utsträckning byggts ut
för kraftutvinning. Över 90% av
den potentiellt tillgängliga vatten-
kraften utnyttjas i länet. Av regle-
ring opåverkade, fritt strömmande
vatten är därför mycket sällsynt i
länet och återfinns främst i mindre
och medelstora vattendrag. Regle-
ringen sker med en stor mängd
dammar (Figur 1 ) vilka medför
vandringshinder samt onaturliga
flöden och vattennivåer.  Detta
medför en stor utarmning av den
biologiska mångfalden.  Till
fragmenteringen av vattendragen

bidrar också felaktigt lagda vägt-
rummor som hindrar fisk och an-
dra akvatiska organismer från fri
vandring.

Rensning och dämning av vat-
tendrag för flottning (Figur 2 ) har
genomförts i stort sett i alla större
och medelstora värmländska vatten-
drag vilket avsevärt försämrat
livsbetingelserna för den ström-
levande floran och faunan.

Det moderna skogsbruket med
kalavverkning, helträdsutnyttjande
och stora maskiner utgör ett fortsatt
hot mot den biologiska mångfalden
i vatten. Effekterna av skogsbruket
kan bl a bestå i utläckage av giftiga
och igenslammande ämnen, en lång-
siktig utarmning av näringsämnen
samt minskad skuggning och förna-
nedfall.

Självklart utgör levande sjöar och
vattendrag viktiga inslag i ett land-
skap som inbjuder till rekreation och
friluftsliv.  Tillgängligheten kan,
framför allt vid de större sjöarna och
nära tätorter, hotas av exploaterings-
företag i strandzonen som t ex bygg-
nader, pirar, vägar och hamn-
anläggningar.

I Värmland finns vidare ett stort
antal skyddsvärda fornminnen från
den tidiga industrialismen, kvarnar,
hyttor mm i anslutning till vatten-
dragen. Även fornminnen från
äldre tidsåldrar uppvisar en tydlig
koncentration till vattnens när-
områden.  Dessa lämningar hotas
liksom natur- och friluftsvärden av
olika former av exploateringsföretag.
Vidare kräver många fornminnen
vårdinsatser.

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1: Senast år 2005 skall
berörda myndigheter ha identi-
fierat och tagit fram åtgärdspro-
gram för särskilt värdefulla na-
tur- och kulturmiljöer som behö-
ver ett långsiktigt skydd i eller i
anslutning till sjöar och vatten-
drag. Senast år 2010 skall minst
hälften av de skyddsvärda miljö-
erna ha ett långsiktigt skydd. Må-
let är identiskt med det nationella
målet.
Vid Naturvårdsverket och Riksan-
tikvarieämbetet  pågår arbete för att
utpeka vilka vattenmiljöer som ska
skyddas och föreslå åtgärdsprogram.
I avvaktan på detta har Länsstyrel-
sen i ett projekt sammanställt be-
fintlig regional kunskap om värde-
fulla sjöar och vattendrag (Figur 3).
Nivån för vad som ska betraktas som
”särskilt värdefulla” är inte fastlagd
och Länsstyrelsen har arbetat fram
scenarier med 40 - 600 skydds-
värda vattenförekomster  i länet.  För
närvarande är mindre än 1%  lång-
siktigt skyddade som naturreservat
(indikator 99).
Det är tveksamt om målet kommer
att uppnås.  Arbetet med att identi-
fiera och ta fram åtgärdsplaner är
ännu i sin början. Genomförandet
av skyddsmålet kräver en snabb,
kraftfull omviktning av insatserna
för skydd av naturen.

Uttern i Värmländska vattendrag är verkligen en symbolart för levande sjöar och vattendrag.
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Delmål 1.1: Senast 2008 ska en
inventering av nyckelbiotoper i
vatten samt bedömning av
restaureringsbehov ha genom-
förts i alla vattendrag med ett
avrinningsområde större än 10
km2  Målet är regionalt och rik-
tar in sig mot bättre underlags-
material till delmål 1 och 2.
Skogsvårdsstyrelsens undersökning
”Skog och vatten” utgör ett omfat-
tande underlagsmaterial till inven-
teringen. Målet kräver samordning
inom regionen och finansiering. Om
finansiering kan åstadkommas är
målet inte svårt att nå.

Delmål 2: Senast år 2005 skall
berörda myndigheter ha identi-
fierat och tagit fram åtgärdspro-
gram för restaurering av Sveriges
skyddsvärda vattendrag eller så-
dana vattendrag som efter åtgär-
der har förutsättningar att bli
skyddsvärda. Senast till år 2010
skall minst 25% av de värdefulla
och potentiellt skyddsvärda
vattendragen ha restaurerats. Må-
let är identiskt med det nationella
målet.
Bedömningen av vilka som är de
mest skyddsvärda vattendragen är
desamma som under delmål 1.  Till
detta kommer behov av uppgifter
om restaureringsbehov. Sådana
uppgifter finns till viss del i nuva-
rande plan för biologisk återställning
och i ”Skog och vatten”. En åtgärds-
plan kräver dock bearbetningar av
befintligt material och ytterligare in-
venteringar, åtminstone i de vatten-
drag som bedöms som värdefulla

eller potentiellt värde-
fulla. Se delmål 1a.
Under senare år har det
genomförts en stor
mängd statsbidrags-
finansierade restau-
reringsinsatser, i första
hand skapande av fisk-
vägar och återställning
efter flottledsrensning, i
värmländska vatten-
drag. För att ett vatten-
drag ska betraktas som
”restaurerat”  enligt del-
mål 2 ska åtminstone
alla vandringshinder i
form av dammar och fel-
aktigt lagda vägtrum-
mor i vattensystemet ha
åtgärdats. Detta har hit-
tills uppnåtts enbart i ett
litet antal vattendrag,
bla Likan.

Möjligheterna att nå
målet är naturligtvis
starkt beroende av hur
gränserna för vad som
anses ”skyddsvärt” dras och vilken
finansiering av åtgärder som är möj-
lig.  Målet är dock rimligen mycket
svårt att nå. Det krävs kraftfulla re-
surser och styrmedel för att undan-
röja all människoskapad fragmen-
tering i värdefulla, och då i allmän-
het relativt stora, vattendrag.

Delmål 2.1: Mellan 2004 och
2010 ska antalet dammar och
kraftverk med fungerande fiskväg
ha ökat med 25 st. Målet är en
regional specificering av delmål
2.

Det finns ca 700 av Länsstyrelsen
registrerade dammar i Värmlands
län. I stort sett samtliga utgör
vandringshinder för fisk och andra
akvatiska organismer. Under åren
1995 - 2003 har 29 vandrings-
hinder vid dammar i vattendrag åt-
gärdats genom utrivning eller byg-
gande av fiskväg. Se indikator S 15.
Det är fullt möjligt att åtgärda yt-
terligare 25 åren 2004 - 2010.

Delmål 2.2: Mellan 2004 och
2010 ska antalet dammar och
kraftverk med fastställd minimi-

Inom naturreservat exklusive Vänern

Inom naturreservat i Vänern

Ej inom naturreservat

Inom naturreservat

Ej inom naturreseervat

Sjöyta, km2

Vattendragssträcka, km

3 194

444
69

1 603

42

Indikator 99
Antal skyddade sjöar och vattendrag .
Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.

Figur 1
Kända dammar i Värmlands
län 2003 (721 st). Källa: Damm-
databas, Länsstyrelsen i Värm-
lands län 2003.

Figur 2
Flottledernas utbredning i
Värmlands län 2003 (721 st).
Källa: Länsstyrelsen i Värm-
lands län 2003.

Figur 3
Sjöar och vattendrag i Värmland
klassade efter skyddsvärde. I hu-
vudsak har naturvärdet beak-
tats. Källa: Länsstyrelsen 2003.
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Fisktrappa i Viggan, Torsby kommun.
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tappning ha ökat med 50 st. Må-
let är en regional specificering av
delmål 2.
Länsstyrelsen planerar att genom-
föra en analys av befintliga och önsk-
värda minimitappningar. Under de
senaste 3 åren har minimitappning
fastställts i cirka 10 fall, vid laglig-
förklaring/prövning av dammar, vid
byggande av fiskvägar, genom om-
prövning av vattendomar och ge-
nom tillsyn. Takten hittills måste
bedömas som låg. Att nå målet krä-
ver således en ökning av aktiviteten
jämfört med idag, men bedöms lik-
väl som angeläget och möjligt.

Delmål 2.3: Mellan 2004 och
2010 ska antalet vattendrag som
återställts efter flottledsrensning
ha ökat med 30 st. Målet är en
regional specificering av delmål
2.
Enligt Länsstyrelsens underlagsma-
terial har 1600 km vattendrag
flottledsrensats vilket omfattar i
stort sett alla vattendrag av nämn-
värd storlek. Restaurering efter
flottledsrensning har fram till 2003
genomförts i ca 50 vattendrag på
en sträcka av 194 km (indikator
S37).Målet kommer att nås om ar-
betet fortsätter i samma takt som ti-
digare.

Delmål 2.4: Mellan 2004 och
2010 ska minst 50 felaktigt lagda
vägtrummor ha åtgärdats. Målet
är en regional specificering av del-
mål 2.
Det finns inga data som visar hur
många felaktigt lagda vägtrummor
som finns i Värmlands län. I ett spe-
ciellt projekt planerar Länsstyrelsen,
Vägverket och Skogsvårdsstyrelsen
att analysera situationen i delar av
länet. Erfarenheten från andra de-
lar av landet pekar på att ca 30% av
vägtrummorna ur ekologisk synvin-

kel är felaktigt lagda. Enligt tillgäng-
lig statistik har enbart någon enstaka
vägtrumma i länet åtgärdats men
mörkertalet är stort. Att åtgärda 50
vägtrummor fram till 2010 inne-
bär således en väsentlig ambitions-
höjning. Med ökade insatser vad-
gäller kartläggning, information och
tillsyn bör dock målet kunna nås.

Delmål 3: Senast år 2009 skall
vattenförsörjningsplaner med
vattenskyddsområden och skyd-
dsbestämmelser ha upprättats för
alla allmänna och större enskilda
ytvattentäkter. Med större
ytvattentäkter avses ytvatten som
nyttjas för vattenförsörjning till
fler än 50 personer eller distri-
buerar mer än 10m3 per dygn i
genomsnitt. Målet är identiskt
med det nationella målet.
Av 16 kommunala grundvattentäk-
ter har 13 skydd idag. Utöver dessa
13 finns i länet 4 vattentäkter som
bygger på att ytvatten pumpas upp
för konstgjord infiltration. Samtliga
dessa 4 saknar skyddsföreskrifter för

ytvattentäkten. Delmålet kommer
sannolikt att nås till 2009.

Delmål 4: Senast år 2005 skall
utsättning av djur och växter som
lever i vatten ske på sådant sätt
att biologisk mångfald inte på-
verkas negativt. Målet är iden-
tiskt med det nationella målet
Utplanteringar har i länet skadat
eller befaras ha skadat bestånd av bl
a röding, öring och flodkräfta. Lä-
nets värdefulla bestånd av flodkräfta
hotas indirekt, genom spridning av
kräftpest, av illegala utplanteringar
av signalkräfta. All tillståndsgivning
följer idag Fiskeriverkets strategi för
utsättningar. Delmålet kommer att
nås vad gäller legala utsättningar,
men illegala utsättningar utgör ett
allvarligt hot.

Delmål 5: Senats år 2005 skall
åtgärdsprogram finnas och ha
inletts för de hotade arter och fisk-
stammar som har behov av rik-
tade åtgärder. Målet är identiskt
med det nationella målet
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Indikator S37
Sträcka och andel återställda vatten-
drag efter flottledsrensning. Källa: Läns-
styrelsen i Värmlands län 2003.

Indikator S15
Antal åtgärdade vandringshinder i Värmland.
Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.

Indikator S16
Andel dammar med fung-
erande fiskväg. Källa: Läns-
styrelsen i Värmlands län 2003.
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Länet hyser ett antal arter som om-
fattas av åtgärdsplaner, bl a nissöga,
flodkräfta, flodpärlmussla, flod-
nejonöga, asp, storröding och hår-
klomossa. Efter hand som nationella
åtgärdsplaner presenteras bör en re-
gional analys genomföras av vilka
åtgärder som bör genomföras i lä-
net. Delmålet kommer troligen att
nås vad gäller upprättande av pla-
ner men troligen inte vad gäller ge-
nomförande av åtgärder.

Delmål 5.1: Senast år 2007 ska
ett nytt åtgärdsprogram för Klar-
älvslax och Klarälvsöring tagits
fram. Målet är regionalt.
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Indikator S18
Mångfaldsindex för bottenfauna
i kalkade vattendrag. 3-års med-
elvärde. Källa: Länsstyrelsen i
Värmlands län 2003.

Indikator S17
Antal klarälvslaxar som vandrat upp till avels-
fisket i Forshaga.  Med fettfena: fisk uppväxt i
Klarälven. Utan fettfena (avklippt):odlad fisk.
Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003

Undersökningar av  bot-
tenfauna i  kalkade rin-
nande vatten omfattar
ca 220 lokaler och utgör
länets största enhetliga
undersökning av bilogisk
månfald i vatten. Med
utgångspunkt från hur
många rölistade arter
som hittas och hur
många arter som hittas
totalt på ett visst urval
av lokaler har ett index
skapats. Indexet uppvi-
sat en oroande nedgång
1994 - 2002.

Klarälvslax och Klarälvsöring utgör
två av länets mest värdefulla fisk-
stammar. Under senare år har stam-
marna stärkts, framför allt Klarälvs-
laxen (indikator S17) Det saknas
emellertid ett samlat, modernt åt-
gärdsprogram. Det finns ännu
ingen finansiering av ett åtgärdspro-
gram. Om sådan erhålles bör målet
kunna nås.

Delmål 6: Senast år 2009 skall
det finnas ett åtgärdsprogram
enligt EG:s ramdirektiv för vat-
ten som anger hur God ytvatten-
status skall uppnås. Målet är
identiskt med det nationella må-
let.

Målet följs fn inte upp regionalt.
Det förutsätts dock här  att Sverige
kommer att klara av att följa EU-
lagstiftningen och att delmålet nås.

Delmål 7: Sjöars och vattendrags
stora betydelse för friluftslivet
och för djur- och växtlivet vär-
nas och utvecklas genom god ef-
terlevnad av strandskydds-
bestämmelserna. Målet är region-
alt
Delmålet är outvecklat och i sin
nuvarande form svårt att följa upp.
Kunskapen bör förbättras genom en
analys av exploatering av strand-
områdena i bla Vänern.

Smålommen är en karaktärsart för Värmland, och en stor del av den svenska populationen häckar inom länet. Smålommen påverkas negativt av
bl a försurning och gifter i födan som är fisk.
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För att samhället över huvud ta-
get ska kunna fungera krävs att
dricksvatten av god kvalitet, ofta
grundvatten, kan levereras. I
Värmland finns i dag inga geolo-
giska bildningar av riksintresse
eller stort regionalt intresse för
vattenförsörjningen av betydelse
som har något skydd mot fram-
tida exploatering och för beva-
rande för framtida eventuell
vattenproduktion.

SGU har ett uppdrag att identifiera
och utpeka de geologiska formatio-
ner som är av betydelse för vatten-
försörjningen. Kriterierna som SGU
bygger identifieringen på är bla
möjlig och faktisk uttagsmängd,
befolkning och förekomst av alter-
nativa grundvattenförekomster.
Identifieringen utfördes under
2003. Arbetet ska förankras hos
berörda länsstyrelser och kommu-
ner. De områden som identifierats
med utgångspunkt från ovan
nämnda kriterier har graderats i olika
klasser där Sörmon ingår i högsta
klassen. Länsstyrelsen och kommu-
nerna kan komma att anse att be-
tydligt fler geologiska formationer
är av större vikt för vattenförsörj-
ningen både regionalt och lokalt än
de som framkommer vid SGU:s
identifiering (indikator 93).

Det totala antalet abonnenter
inom Värmlands län som har kom-
munalt grundvatten är ca 154 000.
Av dessa får ca 146 000 abonnen-
ter grundvatten från vattentäkter
med skydd. Antal abonnenter är
färre än antal personer eftersom varje
fastighet räknas som en abonnent.
De största kommunala allmänna
vattentäkterna i länet har fastställt
vattenskyddsområde med skydds-
föreskrifter. Det finns 86 kommu-
nala allmänna grundvattentäkter i
Värmland. Utav dessa grund-
vattentäkter har 35 fastställda
skyddsområden med skydds-
föreskrifter (indikator 92).

Länsstyrelsen har i dag ingen
detaljerad kännedom om kvaliteten
på dricksvatten varken i kommu-
nala eller enskilda vattentäkter. Vatt-
net i de kommunala vattentäkterna
bedöms överlag vara god. Lokalt i
Värmland gör markens och berg-
grundens egenskaper att det finns
problem med bla höga järn- och
manganhalter, radon och relikt salt-
vatten. I alla större kommunala all-
männa grundvattentäkter tas regel-

bundet vattenprover för att under-
söka grundvattenkvaliteten.

Värmland är ett glesbygdslän
och för utveckling av landsbygden
är det av vikt att även enskilda
grundvattentäkter har tillgång till
grundvatten av god kvalitet. Olika
mänskliga verksamheter kan lokalt
påverka grundvattenkvaliteten ne-
gativt. Vad gäller kvaliteten i en-
skilda brunnar saknas samman-
ställda data för att kunna göra nå-
gon bedömning. Länsstyrelsen har
startat ett undersökningsprogram
för enskilda vattentäkter samt pla-
nerar att sammanställa befintliga
undersökningar i enskilda vatten-
täkter som kan finnas hos kommu-
nerna och olika verksamhetsutövare
i länet.

I Värmland förekommer pro-
blem med relikt saltvatten vid
grundvattenuttag i områden under
högsta kustlinjen. Ett annat pro-
blem i Värmland förknippat med

grundvattennivåer är skred och ras
i älvdalar. Dessa problem uppkom-
mer inte på grund av användningen
av mark eller vatten utan har natur-
liga orsaker. Reglering av vattendrag
kan vid speciella situationer föran-
leda förändrad grundvattennivå
som påverkar  vattenförsörjningen.
Förändring av grundvattnets kvali-
tet är en långsam process och före-
kommer föroreningar orsakade av
mänsklig verksamhet i grundvatten
kan det ta lång tid innan föroren-
ingen har försvunnit  ur grundvatt-
net.

Vattentäkter som ligger i anslut-
ning till vägar kan påverkas av väg-
salt. Vägverkets förbrukning av väg-
salt inom länet visas med indikator
88. Förbrukningen av vägsalt har
ökat vinterhalvåret 02/03 beroende
på att antalet snötillfällen som inne-
burit behov av saltning av vägarna
ökade med 23 % jämfört med året
innan.
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För att samhället över huvud taget ska kunna fungera krävs att dricksvatten av god kvalitet, ofta
grundvatten, kan levereras.

Grundvatten av god kvalitet
Monika Andersson, Länsstyrelsens Miljöenhet
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Delmål 2:  Senast år 2010 skall
användningen av mark och vat-
ten inte medföra sådana änd-
ringar av grundvattennivåer som
ger negativa konsekvenser för
vattenförsörjningen, mark-
stabiliteten eller djur- och växt-
liv i angränsande ekosystem.
Målet är identiskt med det natio-
nella målet.
Värmland har god tillgång på
grundvatten vilket gör att grund-

vattennivåerna på de flesta platser
inte påverkas kraftigt av använd-
ningen av mark och vatten. Del-
målet kan nås till 2010.

Delmål 3:  Senast år 2010 skall
alla vattenförekomster som an-
vänds för uttag av vatten som är
avsett att användas som dricks-
vatten och som ger mer än 10 m³
per dygn i genomsnitt eller betjä-
nar mer än 50 personer per år

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1: Grundvattenförande
geologiska formationer av vikt
för nuvarande och framtida vat-
tenförsörjning skall senast år
2010 ha ett långsiktigt skydd mot
exploatering som begränsar an-
vändningen av vattnet.Målet är
identiskt med det nationella må-
let.
Arbete med att utpeka de geologiska
formationer som är av betydelse för
vattenförsörjningen pågår hos
SGU.

I dag finns det inga geologiska
bildningar - förutom nuvarande vat-
tentäkter - av betydelse för vatten-
försörjning som har skydd mot ex-
ploatering enligt miljöbalken, indi-
kator 93. Däremot har ca 40% av
de kommunala allmänna grund-
vattentäkterna skyddsområde med
föreskrifter, indikator 92. Att bilda
riksintressen för geologiska formatio-
ner av vikt för vattenförsörjningen
eller flertalet skyddsområden med
skyddsföreskrifter för befintliga vat-
tentäkter till 2010 är inte möjligt
om inte betydande resurser skjuts
till och miljömålet kommer troligen
därför inte att nås.
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Indikator 92
Antal vattenskyddsområden med
och utan skyddsföreskrifter i Värm-
lands kommuner. Källa: Länsstyrelsen i
Värmlands län 2003.

Indikator 88
Vägverkets förbrukning av väg-
salt. Källa: Vägverket 2003.

Infiltrationsanläggning. Många gånger infiltreras ytvatten genom grusavlagringaför att sedan tas
upp som grundvatten.

Indikator 93
Geologiska bildningar som kan
vara av regional betydelse för
vattenförsörjning. Samtliga saknar
skydd för framtida exploatering.
Källa: Länsstyrelsen i Värmlands
län 2003.

Grundvatten
Skyddsföreskrifter

Kommun
finns ej finns

Arvika 10 0
Eda 2 4
Filipstad 8 1
Forshaga 2 0
Grums 4 0
Hagfors 3 2
Hammarö 1 0
Karlstad 2 6
Kil 2 2
Kristinehamn 0 3
Munkfors 1 0
Storfors 0 2
Sunne 5 1
Säffle 1 1
Torsby 9 11
Årjäng 1 2
Totalt 51 35
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ska god grundvattenstatus uppnås.
De nya avrinningsmyndigheterna
kommer att bli ansvariga för genom-
förandet av EG:s ramdirektiv. Ar-
bete pågår med att bilda avrinnings-
myndigheterna och uppförande av
åtgärdsprogram kommer inte att
påbörjas förrän myndigheterna har
bildats. Delmål 4 bör kunna nås
genom det arbete som de nya
avrinningsmyndigheterna kommer
att genomföra.

Delmål 5:  Senast år 2010 ska om-
råden med enskilda grundvatten-
täkter som inte uppfylla gällande
svenska normer och anvisningar
för enskilt dricksvatten av god
kvalitet med avseende på förore-
ningar orsakade av mänsklig
verksamhet vara identifierade.
Målet är ett eget regionalt mål.
Ett undersökningsprogram för en-
skilda grundvattentäkter har startats
under 2003. Hos kommunerna och
verksamhetsutövare som bla  använ-
der enskilt vatten för livsmedels-
hantering finns analysresultat från
utförda vattenprovtagningar. Be-
fintliga och planerade undersök-
ningar av vattenkvalitet samt upp-
gifter om områdens geologi kan ge
en relativt god bild av glesbygdens
grundvattenkvalitet. I dag finns
ingen sammanställning av befint-
liga uppgifter vilket gör det svårt

uppfylla gällande svenska normer
för dricksvatten av god kvalitet
med avseende på föroreningar
orsakade av mänsklig verksam-
het. Målet är identiskt med det na-
tionella målet.
Befintligt underlagsmaterial vad gäl-
ler kommunala allmänna grund-
vattentäkter finns hos kommu-
nerna. Arbete pågår vid SGU med
att samla ihop uppgifterna i en da-
tabas.

I alla större vattentäkter tas re-
gelbundet prover på vatten-
kvaliteten. I dag finns ingen sam-
manställning av kvaliteten på
dricksvatten i varken kommunala
eller enskilda vattentäkter. Vattnet i
de kommunala vattentäkterna be-
döms överlag vara god.

Förändring av grundvattnets
kvalitet är en långsam process och
det kan ta lång tid innan minskad
påverkan från mänsklig verksamhet
leder till att någon förbättring i
vattenkvaliteten märks. Detta gör
att delmål 3 kan vara svårt att nå till
år 2010 i de fall en påverkan finns.

Delmål 4:  Senast år 2009 skall
det finnas åtgärdsprogram enligt
EG:s ramdirektiv för vatten som
anger hur God grundvattenstatus
skall uppnås. Målet är identiskt
med det nationella målet.
Enligt EG:s ramdirektiv för vatten

Rullstensåsar är exempel på geologiska formationer av betydelse för vattenförsörjningen.

Fo
to:

 La
rs 

Fu
ru

ho
lm

att bedöma om det finns några
områden som är påverkade av
mänsklig verksamhet. Delmål 5 kan
nås till 2010 om tillräckliga resurser
skjuts till för att utföra undersök-
ningar och sammanställa befintligt
material.

FÖRSLAG TILL TVÅ
NYA NATIONELLA DELMÅL
SGU föreslår ett nytt nationellt del-
mål för grundvatten som bidrar till
livsmiljön för växter och djur. Syf-
tet med detta nya delmål är att täcka
in de aspekter på det grundvatten
som bidrar till livsmiljön för växter
och djur i sjöar och vattendrag som
inte beaktas i delmål 2, dvs. grund-
vatten som förorenats som följd av
mänsklig verksamhet.

SGU föreslår också ett nytt na-
tionellt delmål för grundvatten som
används för enskild vattenförsörj-
ning för att säkerställa en säker och
hållbar dricksvattenförsörjning för
de ca 1,2 miljoner människor som
är beroende av enskild brunn för
sin dricksvattenförsörjning. Grund-
vatten som nyttjas för enskild vat-
tenförsörjning faller inte inom be-
stämmelserna för genomförandet av
EG:s ramdirektiv för vatten. De
omfattas inte heller av Livsmedels-
verkets dricksvattenföreskrifter.
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Hjortron är myrarnas guld!

Myllrande våtmarker
Dan Mangsbo, Länsstyrelsens miljöenhet

Myren, den kanske mest typiska
våtmarken, är synnerligen exklu-
siv i ett europeiskt perspektiv.
Inom EU är det egentligen bara
Sverige och Finland som kan upp-
visa opåverkade myrar. Idag in-
skränker sig hotbilden mot my-
rarna främst till torvtäkt, väg-
byggen och andra liknande in-
grepp. Gamla dikningsföretag i
syfte att förbättra förutsättning-
arna för skogsbruk utgör också
ett hot eftersom de fortfarande
avvattnar våtmarker. Trots gångna
tiders torrläggningsprojekt åter-
står relativt stora myrarealer i lä-
net och en del kan räknas som
helt opåverkade av exploatering.
Det är viktigt att dessa myrar får
ett långsiktigt skydd och förblir
orörda.

Sedan myrslåttern upphört inskrän-
ker sig nyttjandet av de öppna my-
rarnas biologiska resurser numera i
stort sett till bärplockning. Enligt
beräkningar producerar de svenska
myrarna 80 000 ton bär årligen,
främst hjortron och tranbär. Vin-
tertid används myren ofta för längd-
skidåkning.

Myren och dess omgivning ut-
gör livsmiljö för ett flertal fågelarter.
I Värmlands län gäller det tex arter
som grönbena, ljungpipare och orre
som samtliga är upptagna i
fågeldirektivets bilaga 1, d v s arter
som vi har ett särskilt stort ansvar
att bevara. Den sällsynta vide-
sparven trivs i sumpskogen i myr-
ens utkant, gärna nära rinnande
vatten. Norra Värmland utgör syd-
gränsen på videsparvens utbred-
ningsområde.

Den rikstäckande Våtmarksin-
venteringen (VMI) genomfördes
för att kartlägga länets våtmarker och
klassa dem efter skyddsvärde.
Våtmarkerna finns utspridda över

hela länet med en viss koncentra-
tion till östra och norra delen. Det
är också här flest högt klassade
våtmarkerna ligger. På grundval av
VMI gjordes en sammanställning av
landets särskilt värdefulla våtmarker.
I denna lista (Myrskyddsplan för
Sverige) finns 374 myrområden va-
rav 26 återfinns i Värmlands län.

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1. Senast 2005 finns en
nationell strategi för skydd och
skötsel av våtmarker och sump-
skogar. Målet är nationellt och
inte regionaliserat.
Arbetet med att ta fram en natio-
nell strategi för skydd och skötsel av
våtmarker kommer att starta hösten

2003. Målet är att kunna bedöma
behovet av resurser och hur samar-
bete och ansvarsfördelning mellan
olika myndigheter ska se ut. Med
ökade insatser bedöms målet kunna
nås.

Delmål 2: Samtliga värmländska
våtmarksområden i Myrskydds-
plan för Sverige skall ha ett lång-
siktigt skydd senast år 2010. Må-
let är en modifiering av det natio-
nella målet.
I dagsläget har åtta av länets 26 MSP-
objekt skyddats som naturreservat
och ytterligare tretton finns med i
Natura 2000-nätverket. Bevarande-
planeringen får visa vilka skydds-
former som kan bli aktuella för de
senare. Delmålet kan vara svårt att
nå till år 2010.

Delmål 3. Senast år 2004 skall
inte skogsbilvägar byggas över
våtmarker med höga natur- eller

Indikator 105
Årlig mängd bruten torv. Källa: Länssty-
relsen i Värmlands län 2003.

Indikator 107
Klassning av våtmarker och sumpskog ef-
ter grad av hydrologisk  ostördhet, hävd,
antal och areal per klass. Källa: Länssty-
relsen i Värmlands län 2003.
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1 110 28024 37
2 196 18495 24
3 514 27505 36
4 40 2045 3
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Videsparven är en fågelart som är starkt knuten till våra våtmarker.

kulturvärden så att dessa våt-
marker påverkas på ett negativt
sätt. Målet är identiskt med det
nationella målet.
Skogsvårdsstyrelsen bevakar natur-
värden när anläggning av skogs-
bilväg anmäls. I vissa fall kan det
vara svårt att bedöma vägarnas på-
verkan på intilliggande våtmarker,
speciellt eftersom effekten kan vara
långsam. Delmålet bör kunna nås
genom att nödvändig hänsyn tas till
de värdefulla våtmarkerna.

Delmål 4: 2010 har 500 hektar
våtmarker och småvatten i
odlingslandskapet anlagts eller
återställts. Målet är ett specifice-
rat regionalt mål.
Mellan 1996-2002 anlades ca 70
ha våtmarker i Värmlands län. Del-
målet kommer vara svårt att nå om
inte takten ökar påtagligt.

Insatserna bör i första hand ut-
göras av restaurering av strandängar
och återställande av vissa invall-
ningsföretag. Projekt med restaure-
ring och skötsel av strandängar på-
går i kommunal regi.

Delmål 5. Senast 2005 finns åt-
gärdsprogram i funktion för ho-
tade arter som har behov av rik-

Antal objekt (areal, ha)

År Ingår i Bevakas i Varav
Myrskyddsplanen Natura 2000 naturreservat

2002 26 (20 003) 21 (12 824) 8 (4 120)
2003 26 (20 003) 21 (12 824) 8 (4 120)

Indikator 111
Genomförande av myrskyddsplan och andel som erhållit
skydd. Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.

År Areal, ha
2001 63
2002 69

Indikator 112
Areal anlagda våt-
marker med miljöstöd
eller finansiering via
LIP. Källa:Jordbruks-
verket2003

tade åtgärder. Målet är nationellt
och inte regionaliserat.
Arbetet med åtgärdsprogrammen
pågår och kommer att breddas till
att omfatta samtliga Länsstyrelser i
landet. Artdatabankens preliminära
lista över de högst prioriterade ar-
terna visar att Värmlands län kan-
ske får ansvar för utarbetandet av
två åtgärdsprogram med viss kopp-

ling till våtmarker. (Arterna i fråga
är strandjordtunga och strandsand-
jägare som båda förekommer på san-
diga stränder där vattenståndet
fluktuerar). Delmålet bör kunna nås
om ekonomiska resurser tilldelas för
finansiering av skrivuppdrag.

Kommun Total Kalkad Andel
våtmarksyta våtmarksyta kalkad våtmark
km2 Km2 %

Arvika 58,27 0,19 0,33
Eda 39,24 0,00 0,00
Filipstad 101,88 0,53 0,52
Forshaga 18,40 0,00 0,00
Grums 2,71 0,00 0,00
Hagfors 138,07 1,59 1,15
Hammarö 2,16 0,00 0,00
Karlstad 67,25 0,16 0,23
Kil 9,24 0,00 0,00
Kri-hamn 51,56 0,04 0,08
Munkfors 5,51 0,00 0,00
Storfors 19,92 0,00 0,00
Sunne 41,68 1,13 2,72
Säffle 16,52 0,00 0,00
Torsby 503,64 12,50 2,48
Årjäng 40,26 1,07 2,66
Länet 1116,31 17,22 1,54

Län Areal, ha

VGötaland 750,05
Skåne 442,47
Ö.götland 356,96
Södermanland 298,76
Gotland 180,52
Kalmar 178,75
Halland 97,72
Västmanland 86,93
Stockholms 83,07
Örebro 78,66
Värmland 69,33
Blekinge 52,5
Uppsala 50,5
Jönköpings 44,48
Kronobergs 38,28
Dalarnas -
Gävleborg -
Jämtland-
Norrbotten -
Västerbotten -
Västernorrland -

Indikator S21
Areal och andel kalkade våtmarker. Kalkade våtmarker
2003. Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.
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Levande skogar
Lars Furuholm, Länsstyrelsens miljöenhet

År  Nedbrytningsgrad  Stående Liggande All ved 
m3/ha m3/ha m3/ha

1994-98  Hård ved  1,4 0,7 2,1 
1994-98  Ngt nedbruten ved  0,2 0,5 0,7 
1994-98  Nedbruten ved  0,1 0,6 0,7 
1994-98  Mkt nedbruten ved  0,0 0,8 0,8
1994-98  All ved  1,7 2,5 4,3
1995-99  Hård ved  1,4 0,7 2,1
1995-99  Ngt nedbruten ved  0,2 0,6 0,8
1995-99  Nedbruten ved  0,1 0,7 0,8
1995-99  Mkt nedbruten ved  0,0 0,7 0,7
1995-99  All ved  1,8 2,6 4,3
1996-00  Hård ved  1,6 0,9 2,5
1996-00  Ngt nedbruten ved  0,3 0,6 0,9
1996-00  Nedbruten ved  0,1 0,8 0,8 
1996-00  Mkt nedbruten ved  0,0 0,7 0,7 
1996-00  All ved  1,9 2,9 4,9 

Indikator 123
Mängd hård död ved i Värmlands län 2000 fördelat på nedbrytnings-
grad och läge. Källa: Skogsvårdsstyrelsen, rikstax 2003
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Indikator 123
Mängd hård död ved i Värmlands län (glidande
medelvärde) jämfört med riksgenomsnittet.
Källa Skogsvårdsstyrelsen 2003.
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Den döda veden lever.

Värmland präglas av ett långva-
rigt och omfattande skogsbruk.
Större sammanhängande arealer
med äldre skog saknas - men det
finns tusentals små skogsbe-
stånd med förutsättningar att
hysa höga biologiska skyddsvär-
den, s k nyckelbiotoper. Värmland
har idag låg andel skyddad skog.
Insatser för att öka skyddet för
den värmländska skogen har där-
för hög prioritet. Skogsvårds-
styrelsen, som ansvarar för
regionaliseringen av detta miljö-
mål, avser att presentera sitt för-
slag sommaren 2004.

Värmlandsskogarna har påverkats av
människan under lång tid. Skogen
som biotop är därför mycket splitt-
rad utan större sammanhängande
arealer med äldre naturskogar. Dä-
remot finns det relativt många små
skogsbestånd med strukturer som
är viktiga för den biologiska mång-
falden, sk nyckelbiotoper. Nyckel-
biotoperna utgör endast ett par pro-
cent av den produktiva skogsmarks-
arealen. De består både av produk-
tiv skogsmark och av branter, myr-
kanter och andra marginalmarker
som varit olönsamma eller omöjliga
att avverka. Ett stort problem med
dagens uppsplittrade skogslandskap
är svårigheterna för många av de
hotade arterna att sprida sig mellan
de isolerade, små biotoperna.

Ett stort antal faktorer och egen-
skaper påverkar den biologiska
mångfalden i våra skogar. Några
nyckelelement är speciellt viktiga för
att den biologiska mångfalden ska
upprätthållas i skogarna:

• Förekomsten av skogsbränder och
brandrefugier

• Förekomsten av- och dynamiken
i luckor i krontaket

• Obruten skogskontinuitet
• Förekomsten av död ved

Alla dessa faktorer är sällsynta i de
skogar som påverkats av skogsbruk.
Det senaste decenniets skogsbruk
har  varit mer naturvårdsinriktat än
tidigare och det görs ständiga för-
sök att motverka bristerna t ex ge-
nom att spara gamla träd, dungar,
lövträd, högstubbar och döda träd.

INDIKATORERNA
Fysiska indikatorer är t ex mängden
död ved eller lövandel. De är rela-
tivt lätta att mäta. Men det behövs
också omfattande kvalitativa indi-

katorer på art- och gennivå som
komplement för att bedöma graden
av måluppfyllelse. De valda
indikatorerna kan ge en god, men
ändå begränsad, del av de svar som
behövs för att bedöma om vi är på
rätt väg för att klara miljömålet.

KUNSKAPSLÄGE
Det finns stora brister i nuvarande
kunskapsunderlag. Kvantitativa
data om skogstillståndet finns, men
kunskaperna om biologin är i all-
mänhet bristfälliga. En omfattande
baskartering av de skyddade områ-
dena planeras bli genomförd 2004-
2008 för att förbättra kunskaps-
läget.

FRAMTID OCH UTVECKLING
Sannolikheten för att viktiga delar
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Indikator 124
Andel gammal skog (>140 år)i länet jämfört
med riksgenomsnittet. Källa: Skogsvårds-
styrelsen 2003.
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Indikator 33
Andel äldre lövskog i Värmlands län jämfört med
riksgenomsnittet. Källa: Skogsvårdsstyrelsen 2003.

av miljömålet skall nås inom en ge-
neration är stor för de delar som av-
ser kvantitativt mätbara faktorer.
Däremot är framtiden för många av
de ca 265 hotade arterna i de värm-
ländska skogarna mer oviss. Många
av dem kommer inte att överleva i
livskraftiga bestånd av olika anled-
ningar. Skogsbrukets pågående för-
ändringsarbete syftar till att klara de
strukturella förutsättningarna för att
uppnå miljömålet, men det kom-
mer att ta lång tid innan resultatet
kan utläsas i kvalitativa termer.

Uppföljning
av föreslagna
regionala  delmål
Delmål 1. Ytterligare 900 000 ha
skyddsvärd skogsmark ska un-

dantas från skogsproduktion till
år 2010. Nationellt mål.
Vid en fördelning av denna areal i
förhållande till Värmlands läns
skogsareal skulle länets andel mot-
svaras av ca 25000 ha. Vid 2002
års utgång var cirka 6 500 ha skogs-
mark undantaget från skogsbruk
inom naturreservat och biotop-
skydd i Värmland. Det motsvarar
ca 0,5 % av den produktiva skogs-
marksarealen. Till 2020 borde
denna andel av naturvårdsskäl
komma upp till 2 % för Mellansve-
rige.

Det nationella arealmålet kom-
mer sannolikt att nås, men eftersom
det regionala målet ännu inte for-
mulerats kan frågan om mål-
uppfyllelse inte kommenteras.

Delmål 2: Mängden död ved,
arealen äldre lövrik skog och

gammal skog skall bevaras och
förstärkas till år 2010 på föl-
jande sätt:
• mängden hård död ved skall öka
med minst 40 % i hela landet och
med avsevärt mer i områden där
den biologiska mångfalden är
särskilt hotad,
• arealen äldre lövrik skog skall
öka med minst 10 %, arealen
gammal skog skall öka med minst
5 %, arealen mark föryngrad med
lövskog skall öka. De regionala
målen kommer sannolikt att vara
identiska med ovanstående.
Indikator 33 och 124 visar att be-
hoven av mer lövskog och gammal
skog är betydande i Värmlands län.
Indikator 126 visar att även om
skyddet av skog ökat kraftigt de se-
naste åren så är andelen lövskog och
blandskog konstant lågt. Detta be-
ror på att de mest skyddsvärda skogs-
områdena finns i länets norra delar
där barrskogen dominerar. Indika-
tor 123 visar utgångsläget för mäng-
den död ved i länets skogar. Vär-
dena är överlag mycket låga vilket
är en följd av tidigare skogspolitik,
den utbredda vedeldningen och en
ofta överdriven städambition. Må-
len kommer troligen att uppnås.

Delmål 3: Skogsmarken skall
brukas på sådant sätt att forn-
lämningar inte skadas och så att
skador på övriga kända värde-
fulla kulturlämningar är
försumbara senast år 2010. Na-
tionellt mål.
Indikator 127 visar att endast ca 80
% av skogsavverkningarna tar till-
räcklig hänsyn till natur- och
kulturmiljövärdena. Körning med
tunga maskiner, markberedning
mm hotar kulturhistoriska värden i

Skogsbränder är väsentliga för fortlevnaden av många arter och är en naturlig del i skogens utveck-
ling.
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Indikator S32
Antal kända tjäderspelplatser i Värmland. År
2003 är 89 spelplatser officiellt inventerade och
dokumenterade i länet. Källa: Skogsvårds-
styrelsen, arbetsmaterial 2003.

Ej tillräcklig hänsyn

Tillräcklig hänsyn
20%

80%

Indikator 127
Andel areal av total produktiv skogsmark-
med til l räcklig hänsyn til l natur- och
kulturmuiljö. Källa: Skogsvårdsstyrelsen 2003.
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Indikator 126
Areal skyddad skog och skogsklass i beslutade na-
turreservat.  Källa: Länsstyrelsen i  2003.

skogen. Målet kräver ökad hänsyn i
skogsbruket, främst genom att
avverkningsplaneringen utnyttjar
de kunskaper som finns i myndig-
heternas databaser. Målet kan upp-
nås.

Delmål 4: Senast år 2005 skall
åtgärdsprogram finnas och ha
inletts för hotade arter som har
behov av riktade åtgärder.  Na-
tionellt mål.
2003 påbörjades genom
Naturvårdsverkets försorg ett natio-
nellt projekt för att utforma åtgärds-
program för 356 hotade arter. Varje
länsstyrelse kommer att anställa
samordnare för framtagandet och
genomförandet av åtgärdsprogram-
men som skall vara klara under
2005. Målet kommer att uppnås.

Skogsfru.
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Spelande tjädertupp. Tjädern är beroende av äldre orörd skog.
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Ett rikt odlingslandskap
Annika Granath, Länsstyrelsens miljöenhet

I det rika odlingslandskapet ska
den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och
stärkas. Av särskild betydelse för
artrikedomen i det värmländska
odlingslandskapet är hackslått-
marker, naturliga betesmarker
med grova lövträd, strandängar
och skogsängar. Samtidigt är det
dessa miljöer som kanske drab-
bas hårdast när jordbruket effek-
tiviseras. På samma sätt hotas vär-
defulla delar av vårt kulturhisto-
riska arv när jordbruket utanför
slättbygderna upphör.

Jordbruket i Värmland har histo-
riskt främst varit lokaliserat till Vän-
erslätten, dalgångarna, Bergslagen
och finnbygden. På Vänerslätten
och i dalgångarna fanns goda för-
utsättningar för uppodling av
sedimentmarker. I finnbygden på-
börjades uppodlingen i samband
med finnarnas invandring under
1500- och 1600-talen som med
hjälp av svedjeteknik kunde bruka
de skogiga och bergiga trakterna. I
Bergslagen var jordbruket främst
inriktat på boskapsskötsel och ut-
gjorde en binäring för bergs-
männen. När utvecklingen under
de senaste 50-60 åren har drivit
jordbruket mot större enheter och
krav på ökad effektivitet är det fram-
förallt på Vänerslätten och i dal-
gångarna som förutsättningarna har
funnits för fortsatt jordbruk.

I slutet av 40-talet påbörjades på
allvar effektiviseringen av det
svenska jordbruket som ledde till
färre och större jordbruk. Inom re-
gionen Mellersta Sveriges skogs-
bygder där Värmland ingår, för-
svann 40% av jordbruksmarken

mellan 1944 och 1988. För Värm-
land har utvecklingen bla innebu-
rit att åkerarealen har minskat från
170 000 ha på 40-talet till drygt
111 000 ha 2002. Ännu mer dras-
tisk har minskningen av ängsmarken
varit. I början av 1870-talet upp-
gick ängsmarken i Värmland till
ungefär 80 000 ha och idag finns
ca 2 500 ha kvar. Endast en liten
andel sköts med slåtter. Vanligare är
att betesdjur har fått ta över öppet-
hållandet. Jordbruket i Värmland
sysselsatte år 2001 1, 4% av länets
befolkning. Andelen småbruk i
Värmland är högre än riks-
genomsnittet vilket innebär att
många har jordbruket som binäring.
I det rika odlingslandskapet ska den
biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stär-

kas. Av särskild betydelse för artrike-
domen i det värmländska odlings-
landskapet är hackslåttmarker, na-
turliga betesmarker med grova löv-
träd, strandängar och skogsängar.
Samtidigt är det dessa miljöer som
kanske drabbas hårdast när jordbru-
ket effektiviseras. På samma sätt
hotas värdefulla delar av vårt kul-
turhistoriska arv när jordbruket ut-
anför slättbygderna upphör.
Kulturbärande landskapselement
växer igen och glöms bort, byggna-
der som hör det äldre jordbruket
till förfaller och förståelsen för den
historiska markanvändningen för-
svinner. Ljusglimtar finns dock.

Med hjälp av de miljöstöd som
betalas ut för skötsel av ängs- och
betesmarker samt för kulturbärande
landskapselement har den negativa

Fördelning av jordbruksföretag i olika arealklasser

Andel småbruk
år 2000 (%)

Värmland 43
Riket 25

Förvärvsarbetande
inom jordbruk (% av Andel småbruk
förvärvsarbetande totalt) år 2000 (%)

Värmland 1,4 Värmland 43
Riket 1,4 Riket 25

Antal företag inom storleksgrupp, ha åkermark

2,1-5,0 5,1-10,0 10,1-20,0 20,1-30,0 30,1-50,0 50,1-100,0  Över 100 Summa Åker per
              företag (ha)

Värmland 827 839 687 355 401 366 233 3 708 30,1
Riket 11 263 12 312 13 837 7 849 9 612 10 237 5840 70 950 37,8

Källa: Jordbruksstatistisk årsbok 2003, SJV

Värmländskt odlingslandskap
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År/Ha Åker Äng Betes-
mark

2002 111 907 119,25 5 398,26

2001 110 537 76,05 5 096,73

Indikator 134
Areal (ha) åker, äng och betesmark i
Värmland.

Riks- Natur- Kultur- Biotop- Natura-  Byggn.
intresse reservat reservat skydd 2000* minne

Betesmark - 565 206

Slåtteräng - 31 10 1 36

Åkermark 8 990 32 5

Ospec. -
Jordbruks-
mark - 73 13

Summa 8 990 701 15 1 242 13

Indikator 139
Areal (ha)skyddad jordbruksmark fördelad på skyddsform och
typ av miljö. Källa: Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.
*Många Natura2000-områden ingår i naturreservat.

Förekomsten av betande djur i landskapet är en förutsättning för uppfyllelsen av miljömålet
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utvecklingen något stannat av och i
vissa fall kunnat vändas. Ca 5400
ha betesmark och ca 120 ha ängs-
mark har åtaganden med miljöstöd
som innebär att marken hålls öp-
pen i fem år. Totalt omfattas 200
objekt på tillsammans 900 ha av
särskilda åtaganden för att bevara
biologisk mångfald. På fem sätrar i
länet får brukarna ersättning för att
bedriva fäbodbete. I lägre grad har
Länsstyrelsen valt att formellt
skydda odlingsmark genom tex
biotopskydd. Med stor sannolikhet
kommer bevarandet av många av
det äldre odlingslandskapets hotade
miljöer även fortsättningsvis vara
beroende av ideella krafter. Ett stort
frågetecken som kan få stora konse-
kvenser för uppfyllandet av miljö-
kvalitetsmålet är EU:s framtida jord-
brukspolitik.

Uppföljning
av föreslagna
regionala delmål
Delmål 1.1: Senast år 2005 skall
en strategi fastställas för hur
ängs- och betesmarkerna i länet
kan bevaras och hävdas så att
deras biologiska och kulturella
värden bevaras långsiktigt. Spe-
cificerat regionalt mål.

Delmål 1.2: Samtliga ängs- och
betesmarker som 2003 finns
medtagna i Ängs- och betesin-
venteringen samt övriga marker
som 2003 omfattas av EU:s
miljöstöd för ängs- och betes-
marker i Värmlands län skall
framgent bevaras och skötas på

ett sätt som bevarar deras värden.
De naturligt gräsbärande mar-
kerna, inkl de terrestra delarna
av betade strandängar, ska öka
med 500 ha till 2010. Specifice-
rat regionalt mål.

Delmål 1.3: Underlag för att öka
den betesbaserade djurhållningen
och skapa förutsättningar för
nya djurhållande företag tas fram
senast 2005.Specificerat region-
alt mål.
Under 2004 redovisar Jordbruks-
verket resultatet av den ängs- och
betesmarksinventering som har på-
gått under två säsonger. Invente-
ringen förväntas ge ett bra under-
lag för uppföljningen av delmål 1.1.
Delmål 1.2 bedöms bli svårt att
uppnå även om anslutningen till
miljöstödet för brukandet av åker,
äng och betesmark har ökat mellan

2001 och 2002, se indikator 134.
Orsaken till svårigheterna att upp-
fylla målet är bla att många av lä-
nets naturliga ängs- och betesmar-
ker ligger långt från aktiva jordbruk
och idag sköts mer eller mindre ide-
ellt av företrädesvis äldre männis-
kor. Flera av de marker vi känner till
har dessutom redan idag ett behov
av restaureringsåtgärder. För att
klara målet kommer staten förmod-
ligen att få ta ett större ansvar framö-
ver för skötsel av ängs- och betes-
marker i Värmland. Möjligheten att
skydda ängs- och betesmarker ge-
nom att upprätta biotopskydd har
tex inte utnyttjats i någon högre
grad, se indikator 139.

För att klara uppfyllandet av del-
målet krävs att det finns en strategi
för hur de resurser som finns ska
kunna samordnas så effektivt som
möjligt. Det är också nödvändigt att
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Indikator 102
Antal vårdade landskaps-
element med miljöstöd eller bi-
drag till kulturmiljövård. Källa:
Jordbruksverket 2003.
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Indikator 131
Andel åkermark som odlas ekolo-
giskt. Källa: Jordbruksverket 2003.

Göktytan är beroende av det småbrutna jordbrukslandskapet.
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öka antalet betesdjur. I Värmland
har samtliga djurslag utom får, mins-
kat i antal sedan 1996. Antalet får
visar på en svagt uppåtgående
kurva. Ett djurslag som inte är
medtaget i den redovisade statisti-
ken, men som får allt större bety-
delse, är hästen. Nötboskap är de
betesdjur som i nuläget har störst
betydelse för det öppna landskapet.
Fåren är inte så många antalsmässigt
sett, men de fyller en viktigt funk-
tion genom att de är tåliga och kan
livnära sig i lågproducerande områ-

den. En strategi för att öka antalet
djurhållande företag bör även ta
med frågan om betesdjurens fördel-
ning i länet och hur hästen ska
kunna utnyttjas på ett bättre sätt i
arbetet med att hålla odlings-
landskapet öppet.

Delmål 2. Naturligt förekom-
mande växt- och djurarter i
odlingslandskapet ska ges förut-
sättningar att fortleva i livskraf-
tiga bestånd. Mängden små-
biotoper och landskapselement i

odlingslandskapet skall bevaras
i minst dagens omfattning i hela
länet. Specificerat regionalt mål.
Idag saknas kunskap om mängden
småbiotoper och landskapselement
i odlingslandskapet. För att målet
ska bli uppföljningsbart krävs att
någon form av kartering genomförs.
Uppfyllelsen av målet är beroende
av att det värmländska jordbruket
inte minskar i omfattning och av
att skötseln av jordbruksmark i om-
råden som tex finnbygden klaras.
Målet bedöms svårt att uppnå.
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Indikator 41
Areal vegfetabilisk och mängd animalisk produktion inom jordbruket fördelat på gröda och djurslag.
Källa: Jordbruksverket 2003.

Delmål 3. Mängden kultur-
bärande landskapselement som
vårdas skall år 2010 vara 1800
km linjeelement och 10 000 st
punktelement. Specificerat regio-
nalt mål.
Indikator 102 visar att antalet
landskapselement för vilka det ut-
betalas miljöstöd för vård minskar
under stödperioden 1996 till
2000. Förändringarna kan dels bero
på strykningar av landskapselement
i samband med kontroll,
omklassning av element eller att
jordbrukare gått ur stödet. Stödet
gick bara att söka år 1996. Ett nytt
natur- och kulturmiljöstöd introdu-
cerades år 2001. Jämfört med före-
gående stödperiod har antalet vår-
dade landskapselement ökat i Värm-
lands län från och med år 2001. I
Värmland är anslutningen till stö-
det låg. Bidragskonstruktionen med
en kvalifikationsgräns på 3 000 kro-
nor missgynnar småjordbruk, vilka
ofta finns i skogs- och mellan-
bygderna. Av indikatorn går inte att
utläsa antalet kulturbärande
landskapselement i ängs- och betes-

marker eftersom miljöstöd endast
utbetalas för kulturbärande
landskapselement i åkermark.
Indikatorn kan framöver komplet-
teras med antalet vårdade
landskapselement med bidrag till
kulturmiljövård. I länet finns det
gårdar som erhåller sådana bidrag
för skötsel av landskapselement. Dä-
remot finns idag ingen siffra på an-
talet landskapselement. Delmålet
bedöms svårt att uppnå med da-
gens utformning av miljöstödet.

Delmål 4. Senast år 2010 ska det
nationella programmet för växt-
genetiska resurser vara utbyggt,
och det ska finnas ett tillräckligt
antal individer för att långsiktigt
säkerställa bevarandet av inhem-
ska husdjursraser i Sverige. Må-
let är nationellt och inte regiona-
liserat.
Jordbruksverket är ansvarig myn-
dighet på nationell nivå.

Delmål 5. Senast år 2006 ska åt-
gärdsprogram finnas och ha in-
letts för de hotade arter som har

behov av riktade åtgärder. Målet
är nationellt och inte regionalise-
rat.
Åtgärdsprogram tas fram för arter
som är så hotade eller kräver så spe-
ciella åtgärder att deras överlevnad
inte kan säkras med de vanliga hän-
syns- och skyddsmetoderna. Målet
är att upprätta en gynnsam
bevarandestatus för arten. I första
hand ska åtgärdsplaner tas fram för
ca 350 arter. Av dessa finns ca 75 i
Värmland. Alla är dock inte knutna
till odlingslandskapet. Arbetet för
respektive art koordineras av Läns-
styrelserna i samråd med Natur-
vårdsverket och Artdatabanken.

Delmål 6. Senast år 2005 ska ett
program finnas för hur lantbru-
kets kulturhistoriskt värdefulla
ekonomibyggnader kan tas till
vara Målet är nationellt och inte
regionaliserat.
Riksantikvarieämbetet har påbörjat
arbetet med att ta fram ett program
på nationell nivå.
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God bebyggd miljö innebär att
kulturhistoriska och estetiska
värden skall bevaras, halter av gif-
tiga ämnen i luft, mark och bygg-
nader ska vara låga, störningar
som buller och dålig lukt skall
minskas och utbudet av service,
arbete och rekreation ska vara
bra. En god bebyggd miljö inne-
bär också en effektiv resursan-
vändning och ett kretsloppsan-
passat samhälle. För att uppnå
målen krävs klok och långsiktig
samhällsplanering. Av väsentlig
betydelse för god bebyggd miljö
är den regionala utvecklingen
och väl genomtänkta och förank-
rade beslut från myndigheter, nä-
ringsliv och förtroendevalda.

Miljömålet innehåller mål och del-
mål inom ett flertal områden som
bl a är kopplade till kvalitativa mål
som mäts i estetiska och upplevelse-
värden. God bebyggd miljö mäts
också i ett antal indikatorer som i
hög grad berör andra miljömål som
ren luft, säker strålmiljö och giftfri
miljö. För ytterligare läsning hän-
visas till respektive miljömål.

Planerings-
underlag
Delmål 1.1: Länsstyrelsen skall
i samverkan med Region Värm-
land och länets kommuner un-
der 2004 inrätta ett sekretariat
som skall stödja, ge resurser och
kompetenser till den kommu-
nala översiktsplaneringen. Spe-
cificerat regionalt mål.

Delmål 1.1.1: Sekretariatet skall
i sitt arbete verka för att samt-
liga miljömål med delmål och
övriga regionala planer beaktas
i den kommunala översiktspla-
neringen samt arbeta för att
främja samverkan i samhällspla-
neringen, i första hand inom bo-
ende/bostadsförsörjning, kom-
munikationer/kollektivtrafik,
arbetsmarknad/näringsliv samt
kultur/-kulturmiljö. Specificerat
regionalt mål

Karlstad.

Delmål 1.2: Senast år 2007 skall
fysisk planering och samhälls-
byggande grundas på antaget
regionalt program och regional
strategi. Målet är ett pecificerat
regionalt mål.

Delmål  1.2.1: Program och stra-
tegier skall ange
· hur ett varierat utbud av bostä
der, arbetsplatser, service och
kultur kan åstadkommas så att
bilanvändningen kan minska
och förutsättningarna för miljö-
anpassade och resurssnåla trans-
porter förbättras.
· hur kulturhistoriska och este-
tiska värden skall tas till vara
och utvecklas.
· hur grön- och vattenområden i
tätorter och tätortsnära områden
skall bevaras och utvecklas, samt
· hur energianvändningen skall
effektiviseras, hur förnybara
energiresurser skall tas till vara
och hur utbyggnad av produk-
tionsanläggningar för fjärr-
värme, solenergi, biobränsle och
vindkraft skall främjas.
Samordnare för programmet är
sekretariatet. Specificerat region-
alt mål.
En god bebyggd miljö utgör en av
grundstenarna i en hållbar sam-
hällsutveckling. Att kunna erbjuda

Värmlänningarna en god bebyggd
miljö i miljökvalitetsmålets och del-
målens anda måste ses som en av
de främsta uppgifterna för alla ak-
törer som kan påverka situationen.

Delmålen avser program och
strategier för olika intresseområden
inom fysisk planering. Fokus skall
läggas på att ta fram ett fullvärdigt
beslutsunderlag. Detta för att på
ett tidigt stadium kunna visa på
målkonflikter samt alternativa lös-
ningar och för att visa inriktningen
för det framtida samhälls-
byggandet.

Plan- och bygglagen förutsätter
redan i dag att motsvarande un-
derlag som delmålen beskriver
kommer fram i den inledande fa-
sen av översiktsplaneringen. De
program och strategier som del-
målet avser kan därför ses som en
specificering av planerings-
underlaget enligt lagen. Innehållet
skall tillgodose de avsikter som de-
klareras i delmålen.

För att en fråga skall bli rätt be-
lyst i planeringen krävs att strate-
gier och program aktualiseras tidigt
och att kompetens förs in i proces-
sen. Flera av kommunerna har bris-
tande resurser för att kunna säker-
ställa ett effektivt arbete inom den
långsiktiga och visionära plane-
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God bebyggd miljö
Planeringsunderlag - Inger Berggrén, Skyddade kulturhistorisks värdefulla byggnader - Erika Hedenskog
Buller - Stig Edvinsson, Uttag av naturgrus - Erik Bergman, Avfall - Bertil Fröhlin, Inomhusmiljö - Henric Wapen
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Hyreshus från folkhemsepoken vid Jernfeltsgatan i Björneborg, Kristinehamns kommun.
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ringen. Dessutom behövs en bättre
förankrad samsyn på hur den
bebyggda miljön ska utvecklas
inom de planeringsområden som
ger konsekvenser för flera kommu-
ner eller hela regionen.

Sekretariatet skall därför stödja
kommunernas planering med kom-
petens och resurser. Vidare skall se-
kretariatet verka för att en så stor
samsyn som möjligt kan nås. Länets
kommuner har skilda förutsätt-
ningar och därför skilda kompeten-
ser och resurser. Det är därför vä-
sentligt att sekretariatet verkar för
att resurser och kompetens samord-
nas inom länet så att det kommer
alla till del. Kommunerna ges däri-
genom bättre möjligheter till att ta
fram program för en god bebyggd
miljö och ett långsiktigt hållbart
samhälle.

Skyddade kultur-
historiskt värdefulla
byggnader
Delmål 2: Den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen skall se-
nast år 2010 vara identifierad och
ett program finnas för skydd av
dess värden. Samtidigt skall
minst 25% av den värdefulla be-
byggelsen vara långsiktigt skyd-
dad. Målet är identiskt med det
nationella målet.
Planeringsunderlaget för den kul-
turhistoriskt värdefulla bebyggelsen
i Värmlands län är ojämnt fördelat
och delar av materialet är föråldrat.
Det regionala kulturmiljö-
programmet, Ditt Värmland, från
1989, grundar sig till stor del på
selektiva inventeringar som utför-

des under 1970-talet. I Säffle,
Årjäng och Torsby har inte några
kommunvisa byggnadsinvente-
ringar utförts eller kulturmiljö-
program upprättats. För de sex
kommuner som kulturmiljö-
program finns är merparten äldre
än 10 år. Att kulturmiljövården
måste använda sig av inaktuellt un-
derlag är problematiskt eftersom
tidsgränsen för vad som uppfattas
som kulturhistoriskt värdefullt stän-
digt flyttas framåt. Samtidigt utsätts
i många fall kulturhistoriskt värde-
fulla byggnader fortlöpande för
ovarsamma ombyggnader av sina
ägare. Planeringsunderlagets ålder
har avgörande betydelse för
miljömålsuppföljningen.

I exempelvis Kristinehamns
kommun där planeringsunderlaget
är relativt gott framgår att 11% av
den kulturhistoriskt värdefulla be-
byggelsen idag har ett långsiktigt
skydd i detaljplan, områdes-
bestämmelser enligt plan- och bygg-
lagen, eller omfattas av kulturminne-
slagen.

I de flesta kommuner där
planeringsunderlaget är begränsat

kommer delmålet troligtvis bli
mycket svårt att nå till 2010 även
om betydande resurser skjuts till.

Buller
Delmål 3.1: Den totala buller-
situationen föranledd av trafik-
buller skall var kartlagd i minst
3 av länets största tätorter senast
år 2007. Specificerat regionalt
mål.
Delmål 3.2: Till senast år 2006
skall det finnas framtaget under-
lagsmaterial från Vägverket och
Banverket över bullersituationen
från statliga vägar och järnvägar
samt sammanställt materialet på
ett sådant sätt att det kan relate-
ras till rekommenderade rikt-
värden. Specificerat regionalt
mål.
Följande riktvärden för trafikbuller,
antagna av riksdagen 1997, bör inte
överskridas vid nybyggnation av
bostadsbebyggelse eller väsentlig
ombyggnad av trafikinfrastruktur
(Infrastrukturpropositionen):

Indikator 155
Antal personer i Värmlands län som ut-
sätts för bullernivåer (>55dBA) i bosta-
den. Uppskattade värden 1998-2002.
Källa: Vägverket 2002.

Indikator 155
Antal bullerstörda  bostäder (>55 dBA), statliga vä-
gar 1998-2002. Källa: Vägverket 2002.

Beräknat bullerstörda bostäder,
statliga vägar. Källa: Vägverket
2003, arbetsmaterial.

1998 1998-2002 2002 Minskning
Kommun Ant. bost. Åtg. Ant. bost. %

Arvika 108 14 94 13
Eda 76 2 74 3
Filipstad 127 7 120 6
Forshaga 57 4 53 7
Grums 49 13 36 27
Hagfors 172 2 170 1
Hammarö 16 1 15 6
Karlstad 170 84 86 49
Kil 80 19 61 24
Kr-hamn 53 1 52 2
Munkfors 47 0 47 0
Storfors 27 0 27 0
Sunne 95 4 91 4
Säffle 89 15 74 17
Torsby 232 2 230 1
Årjäng 82 5 77 6
Totalt 1480 173 1307 12

Statliga vägar Kommunala
vägar

Bullernivå Ant pers Ant  pers

56-60 dBA 5000 15000
61-65 dBA 2000 10000
66-70 dBA 500 4000
71-     dBA 100 71
Summa 7600 29071

Åtgärdade 400 -
Antal 2002 7200 -
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1995 -1995 1995
Kommun Ant.bost. Åtg Ant.bost.

Arvika 261 216 45
Eda - - -
Filipstad 98 10 88
Forshaga - - -
Grums 30 0 30
Hagfors 8 7 1
Hammarö - - -
Karlstad 934 280 654
Kil 56 37 19
Kristinehamn 611 321 290
Munkfors - - -
Storfors - - -
Sunne - - -
Säffle 225 0 225
Torsby 31 25 6
Årjäng - - -

Indikator 155
Antal bullerstörda bostäder (>65 dBA), kom-
munala vägar 1995. Källa: Bullerinventering
1995, Vägverket 1995.

Kommun >55 dBA 45-55 dBA >45 dBA
Grums 61 162 223
Säffle 6 306 342
Kil 37 110 147
Hammarö 0 0 0
Eda 45 140 185
Karlstad 300 750 1050
Kristinehamn 119 445 564
Arvika 132 400 532
Kil 78 230 308
Karlstad 34 187 221
Totalt 812 2730 3572

Indikator 155
Antal av järnväg bullerstörda bostäder (>45
dBA inomhus). Källa: Bullerinventering 2002,
Banverket 2002.

Bullerinventerade järnvägssträckor

- 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
- 45 dBA maximalnivå inomhus

nattetid
- 55 dBA ekvivalentnivå utomhus

(vid fasad)
- 70 dBA maximalnivå vid uteplats

i anslutning till bostad

Det totala antalet personer som ut-
sätts för bullernivåer överskridande
gällande riktvärden är i dagsläget
svårt att ange. Antalet bullerstörda
fastigheter från järnväg(>45dBA
maximalnivå inomhus nattetid) och
statliga vägar (>55 dBA vid fasa-
den) har beräknats av Banverket och
Vägverket. Situationen vad gäller
bullernivåer från de kommunala
vägarna är mycket svår att bedöma
men vägverket har gjort en grov
uppskattning av läget. Med ledning
av uppgifter från Vägverket och
Banverket uppskattas att åtmins-
tone omkring 40 000 värmlänn-
ingar, dvs 15% av länets befolkning
utsätts för bullernivåer som överskri-
der gällande riktvärden. Detta är
relativt mycket med tanke på länets
glesbygdskaraktär. En förklaring är
att bebyggelsen i länet är koncen-
trerad till de stora transportlederna
i länet.

Vägverket har under 2003 med
fönsteråtgärder utfört buller-
dämpningar för 60 personer och
med bullerskärmar utfört buller-
dämpning för 7 personer. För 15
personer har bostäderna blivit
inlösta. 1998 rapporterade väg-
verket att 7 600 personer var ut-
satta för buller över 55 dBA. Sedan
dess har ca 1200 (16%) personer
fått bullerskyddsåtgärder vidtagna
(ca 750 har fått fönsteråtgärder och
ca 450 har fått skärmar). Detta inne-

bär att det nationella målet - som
innebär en minskning av antalet
bullerstörda personer med 5% - nu
torde vara nått längs de statliga vä-
garna.

Banverket har inget åtgärdspro-
gram som innebär att ”riktvärden i
god bebyggd miljö” skall innehål-
las. Pågående åtgärdsprogram för
etapp ett innefattar sovrum och i
undantagsfall utökas åtgärderna
med bullerskärmar. Etapp ett inne-
bär kortfattat att sovrum med > 55
dBA maximalnivå åtgärdas och i
Värmlands län har så skett i totalt ca
370 fall.

Under år 2004 planeras reste-
rande ca 370 sovrum åtgärdas och
därefter kommer , inga sovrum i
permanentbostäder ha ljudnivåer
över 55 dBA maximalnivå.

Vad gäller bullerproblemet i lä-
nets tätorter är underlaget för be-
dömning av antalet exponerade
personer och bostäder osäkert. Väg-
verket har för 2002 gjort uppskatt-
ningen att antalet utsatta personer
över >55 dBA från kommunal vä-
gar är ca 29 000 personer. Vid en
enkätundersökning som gjordes
1995 fann man att antalet bostä-
der som utsattes för bullernivåer
över 65 dBA, efter att åtgärder vid-
tagits, var 1358. Stor osäkerhet fö-
religger dels vad gäller antalet bo-
städer utsatta för buller över 55 dBA
och dels antalet i dessa bostäder
överexponerade personer. Dessutom
saknas data vad gäller utgångsläget
referensåret 1998. Insatser behövs
således framför allt vad gäller kart-
läggning av det faktiska läget men
också av hur kommunerna arbetar

med problemet att åtgärda buller.

Uttag av naturgrus
Delmål 4: Uttaget av naturgrus
ska 2010 vara högst 300 000 ton.
Målet är ett specificerat regionalt
mål.
Naturgrus är en resurs som endast
finns i begränsad mängd. Den mas-
siva utvinning av naturgrus som
skett framför allt under 1900- talet
har tärt hårt på den tillgängliga grus-
reserven. I vissa delar av Värmland
saknas idag utvinningsbara natur-
grustillgångar medan tillgången på
grus i andra delar av länet fortfa-
rande är relativt god. Grusåsar an-
vänds ofta för dricksvatten-
försörjning. De är även värdefulla
miljöer vad gäller naturvård, kultur-
historia och geologi. Det finns såle-
des starka skäl att bevara kvarva-
rande grusåsar samt att långsiktigt
hushålla med uttagen ur befintliga
naturgrustäkter.

Den totala årliga produktionen
av ballastmaterial (berg och grus) i
Värmlands län har sedan mitten av
1990- talet varit förhållandevis kon-
stant och legat omkring 2,6 miljo-
ner ton per år. Uttaget av naturgrus
i länet uppgick 1990 till cirka 2,5
miljoner ton och 1995 till cirka 1,3
miljoner ton. År 2002 uppgick
uttaget av naturgrus till cirka 600
000 ton. Antalet grustäkter har
minskat från 165 st 1995 till cirka
70 st 2002.

Länsstyrelsen ser ingen anled-
ning till att trenden med minskade
uttag av naturgrus ska ändras de
närmaste åren även om minsknings-
takten troligtvis kommer att avmat-
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tas. Att nå ner till ett årligt uttag av
300 000 ton grus år 2010 bedöms
vara fullt möjligt. Någon betydande
ytterligare minskning av grusutta-
get än till denna nivå bedöms dock
bli svår att nå eftersom vissa typer
av verksamheter i samhället, åtmins-
tone med dagens teknik, behöver
naturgrusprodukter för att fungera.

Avfall
Delmål 5: Mängden deponerat
avfall exklusive gruvavfall skall
minska med minst 50 % till år
2005 räknat från 1994 års nivå
samtidigt som den totala mäng-
den genererat avfall inte ökar.
Målet är identiskt med det natio-
nella målet.

Delmål 5.1: : : : : Länsstyrelsen skall

under 2004 i samråd med aktö-
rerna ha tagit fram en struktur
och ett program för regional upp-
följning av:
• uppkomma mängder avfall
• återvunna mängder avfall
•deponerade mängder avfall
Målet är ett specificerat regionalt
mål

6. Samtliga avfallsdeponier har
senast år 2008 uppnått enhetlig
standard och uppfyller högt upp-
ställda miljökrav enligt EU:s be-
slutade direktiv om deponering
av avfall. Målet är identiskt med
det nationella målet.

Enligt rapport ”Regional avfallshan-
tering – Kommunförbundet i
Värmland” uppgick mängden rest-
produkter i Värmland och Åmåls
kommun inom kommunal hante-

ring till ca 333 000 ton år 1997
varav 64% (214 000 ton) depone-
rats, 13% (43 000 ton) återvun-
nits som material, återförts (slam,
kompost) eller destruerats (farligt
avfall) och 23% (65 000 ton) för-
bränts. Åmål svarade för ca 22 000
ton varför den totala mängden de-
ponerat avfall på kommunala tip-
par år 1997 uppgick till 192 000
ton. I detta fall utgår vi från att den
totala mängden deponerat avfall för
referensåret 1994 är samma som för
1997. Enligt ovanstående rapport
uppgick den totala mängden depo-
nerat avfall på länets industritippar
till 136 500 ton.
För att kunna ta fram regionala
avfallsstrategier och åtgärder för att
fortsätta utvecklingen mot ett Värm-
land med giftfria resurssnåla krets-
lopp är det nödvändigt det tas fram
ett enkelt regionalt uppföljnings-
system, detta i avvaktan på ett even-
tuellt nationellt uppföljningssystem.
Uppföljningssystemet har föreslagits
som regionalt mål God bebyggd
miljö 5 och 6. Målen innebär att
Länsstyrelsen, Region Värmland
och avfallsproducenterna gemen-
samt utvecklar ett system där man
kan följa uppkomna mängder, åter-
vunna/återanvända mängder samt
deponerade mängder avfall. När det
gäller återvunna/återanvända mäng-
der skall systemet kunna hantera
varifrån avfallet kommer och till vil-
ken anläggning avfallet levereras till
samt vad som avfallet ska användas
till. Avfallsmottagaren skall leverera
uppgifter till uppföljningssystemet.
Avfallsproducenter som själva åter-
vinner/återanvänder avfall skall be-
traktas som avfallsproducent och
avfallsmottagare, exempelvis cellu-
losaindustri med egen förbrän-
ningsanläggning. Delmål 5: minsk-
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Indikator 156a
Användning av naturgrus. Källa:
Länsstyrelsen i Värmlands län 2003.

Grustäkt.
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Slam- Deponi Anl. Vass-
År mängd jord bädd Åker

2001 7 186 5 046 2 140 0 0

2002 6 648 3 463 3 078 105 0

Indikator 138
Mängd återfört slam till odlingsmark. Källa:
Länsstyrelsen i Värmlands län 2003

0

50 000

100 000

150 000

200 000
Ej deponerat avfall

Deponerat avfall

IndustriKommunIndustriKommun
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Indikator 8
Mängden avfall till deponi och total mängd
avfall (ton/år) fördelat på kommun resp indu-
stri i Värmlands län 1994 och 2001. Källa: Natur-
vårdsverket 2002.

Vår förbrukning av resurser och att dessa inte återanvänds utan slutar som avfall är ett fundamentalt
problem för miljön.
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ning av avfallsmängden bedöms
som svårt att nå men är i dagsläget
svåra att bedöma och starkt
konjunkturberoende. Delmål 5.1
och delmål 6 kommer troligen att
nås.

Inomhusmiljö
Delmål 8: År 2020 skall byggna-
der och deras egenskaper inte på-
verka hälsan negativt. Därför
skall det säkerställas att:
• samtliga byggnadet där män-
niskor vistas ofta eller under
längre tid senast år 2015 har en
dokumenterat fungerande venti-
lation,
• radonhalten i all skolor och för-
skolor år 2010 är lägre än 200
Bq/m3 luft och att:
• radonhalten i alla bostäder år
2020 är lägre än 200 Bq/m3 luft.
Målet är identiskt med det natio-
nella målet.
Bostadsventilation i befintliga bo-
städer är i stor utsträckning utfor-
mad efter de lagar som förelåg ge-
nom byggnadslagstiftningen då
bostäderna uppfördes. En konse-
kvens av detta är att äldre bostäder
till stor del har sk självdrags-
ventilation medan bostäder upp-
förda efter 1975 har automatisk sk
styrd frånluftventilation. Eftersom
det inte finns något system för kon-
troll av ventilationen i småhus för-
utom vid nyinstallation, kan man
inte säga om ventilationen är doku-
menterat fungerande i äldre bebyg-
gelse. Det medför också att en be-
dömning av om målet kan uppfyl-
las är svår att göra.

Kontrollen på ventilationen i

skolor och förskolor sker också ge-
nom den obligatoriska ventilations
kontrollen (OVK). Kontrollen skall
utföras av en sakkunnig besiktnings-
man. Vid varje besiktning skall pro-
tokoll föras, och ett exemplar av pro-
tokollet skall insändas till kommu-
nens miljö- och byggnadsnämnd.
För att få en bra ventilation i fram-
tiden är det viktigt att byggnads-
kontoret agerar där kontrollen ej
blivit godkänd.

NULÄGET I VÄRMLAND
Under år 2003 lät Länsstyrelsen
utföra en radon/ ventilationsenkät i
länets 16 kommuner. Fjorton kom-
muner har svarat på enkäten. Ob-
servera att redovisade mätningar
endast avser nivåer över och under
400 Bq/m3. Underlaget behöver
alltså kompletteras med mätningar

för 200 Bq/m3.
Enligt kommunernas redovis-

ning av totalt 328 skolor och för-
skolor har 160 skolor mätts. Av re-
sultatet kan man se att av de skolor
som är mätta är hela 91 % under
400 Bq/m3. Vilken typ av bygg-
nadsmaterial och vilken mark dessa
finns på framgår inte.

Kommunerna har även redovi-
sat de mätningar som utförts i fler-
familjshus samt småhus. Totalt har
3040 mätningar utförts i flerfamiljs-
och småhus. Av dessa har 2 587
(71%) en radonhalt under 400 Bq/
m3 och 1 067 (29%) en radonhalt
över 400 Bq/m3. Resultatet visar
även att antalet anläggningar är re-
lativt stort (25264 st). vilken typ
av byggnadsmaterial och vilken
mark dessa finns på framgår inte.

I enkäten svarade kommunerna
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även på hur ventilationen fungerar
i skolor och förskolor. Resultatet vi-
sar att 274 st (69%) har en fung-
erande ventilation (godkänd OVK)
och 44 st (12,5 %) har en ventila-
tion som inte fungerar. De reste-
rande 19% har en ventilation som
är okänd för kommunerna.

Av ovanstående framgår att
kunskapsläget om inomhusmiljön
avseende radon och ventilation har
stora brister.

FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
FÖR ATT NÅ MÅLEN
För att nå målen skall Länsstyrelsen
i samråd med kommuner, fastig-
hetsägare och övriga aktörer verka
för att i det utförs mätningar och
dokumentationer inom följande

Antal Antal Antal Antal Antal
totalt < 400 okända mätta san.

Bq/m3

Arvika 0 0 0 0 0

Eda 0 0 0 0 0

Filipstad 19 4 14 5 0

Forshaga 19 1 18 1 0

Grums 27 3 20 7 0

Hagfors 24 22 1 23 0

Hammarö 23 23 0 23 0

Karlstad 79 59 17 62 0

Kil 22 4 18 4 0

Kr-hamn 32 10 22 10 0

Munkfors 8 6 2 6 0

Storfors 9 7 2 7 0

Sunne 29 2 26 3 1

Säffle 29 1 28 1 0

Torsby 8 4 0 8 0

Årjäng 0 0 0 0 0

Indikator 80
Antal Skolor och förskolor med radonhalter över 400
Bq/m3. Källa: Enkätundersökning till Värmlands kom-
muner 2003, Länsstyrelsen Källa: Länsstyrelsen i Värm-
lands län 2003.

områden:

Befintliga hus
inventera och mäta
- husen i ”miljonprogrammet”
- hus som ev. har radon enligt
bilspårsmätningen
- hus som är byggda under 1929-
1975
Mark/områden
- dokumentera var områdena finns
- inventera befintliga bostadshus
på dessa områden.
- Skyddsåtgärder vid byggen av
dessa områden.

Ventilation
- Följa den obligatoriska ven-
tilationskontrollen (OVK).
- Följas upp av byggnadsnämnden.

Länsstyrelsen skall också i samver-

kan med aktörerna verka för ökad
information till berörda parter om
riskerna med en dålig inomhusmiljö
samt vilka tekniska åtgärder som kan
vidtas. Informationsinsatserna skall
också innehålla information om vilka
bidrag som kan utgå.

ÖVRIGT
Den första januari 2003 har
bidragsförfattningen ändrats så att
de som har en radonhalt mellan 200
och 400 Bq/m3 kan få bidrag för
sanering. Det är väsentligt för
måluppfyllandet att bidragsforme-
rna behålls.

För att säkerställa att målen nås
krävs dock troligen ytterligare styr-
medel och resursförstärkningar.

För att leda och informera om
arbetet krävs även inom länsstyrel-
sen ytterligare utbildningar och
fokuseringar inom området.

Kommun Boende Total Antal Antal Okänd Antal Antal
< 400 > 400 ant. mätta
Bq/m3 Bq/m3

Arvika flerfam. (*) 895 73
småhus (*)

Eda flerfam.
småhus

Filipstad flerfam. 92 71 163
småhus 58 116 174

Forshaga flerfam. 17 24 2 3 26 0
småhus 47 110 12 4 126 2

Grums flerfam. 141 34 13 94 57 0
småhus 2560 46 39 2475 114 0

Hagfors flerfam. 2802 213 23 2566 236
småhus 4843 182 23 4638 205 62

Hammaröflerfam. 27 27 0 0 27 0
småhus

Karlstad flerfam. 436 372 15 49 387 10
småhus 752 605 83 64 688 27

Kil flerfam. 110 15 125
småhus

Kri-hamn flerfam. 1397 45 32 1320 77
småhus 5776 125 129 5524

Munkfors flerfam. 18 2 20
småhus 60 53 113 2

Storfors flerfam. 51 27 24 27
småhus 1318 388 21 909 409 2

Sunne flerfam. 5 3 7500 5
småhus 46

Säffle flerfam. 4
småhus 62

Torsby flerfam. 116 29
småhus 226 65

Årjäng flerfam.
småhus

Totalt flerfam. 5766 967 365 11585 1149 15
småhus 15296 1620 702 13679 1891 95

Indikator 80
Antal bostäder med radonhalter över resp under 400 Bq/m3. Källa:
Enkätundersökning till Värmlands kommuner, Länsstyrelsen Källa: Läns-
styrelsen i Värmlands län 2003.
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Odlingslandskapets
kulturhistoriska mångfald
Lotta Boss-Bergenfur, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet

Fördjup ning

De fysiska kulturvärdena i odlings-
landskapet utgörs av ytor som
åker- och betesmark samt av ob-
jekt i form av bla öppna diken och
odlingsrösen. Dessa objekt bru-
kar kallas för ”kulturbärande
landskapselement”. Det äldre
odlingslandskapet bestod av åker-
mark, ängsmark och betesmark
vilka alla var lika nödvändiga för
gårdens hushållning. De kultur-
bärande landskapselementen har
skapats genom bruket av dessa
olika markslag. Det är just denna
historisk-funktionella dimension
som gör hela odlings-landskapet
till ett kulturlandskap. Om sam-
banden bryts, om vi bara väljer
att bevara och sköta vissa kultur-
värden, riskerar vi att förståelsen
av detta kulturlandskap går för-
lorad.

Odlingslandskapet är  inte statiskt
utan i ständig förändring; nya för-
utsättningar, metoder och tekniker
ger nya avtryck. Dagens värmländ-
ska odlingslandskap kan ses som
olika tidsskikt. För att tolka och för-
stå dessa är de historiska avtrycken i
form av kulturbärande landskaps-
element nödvändiga. Genom ett
fungerande samspel mellan mo-
derna brukningsmetoder och vär-
nande av kulturhistorisk och biolo-
gisk mångfald, skapas ett rikt
odlingslandskap.

De äldsta kulturspåren i odlings-
landskapet i Värmland utgörs av
förhistoriska boplatser och gravar.
Dessa utgör fasta fornlämningar och
är skyddade enligt kulturminne-
slagen. I slättbygderna och i dal-
gångarna i södra och mellersta Värm-
land är förhistoriska boplatser den
vanligaste fornlämningstypen i åker-
marken. Det beror på att rester från
boplatsen, tex flintföremål och
keramikskärvor, dras upp till mark-
ytan av plogen vilket visar att många
förhistoriska boplatser låg där vi idag
har åkermark. Gravfält från järnål-
dern utgörs vanligen av högar av
jord eller övertorvade stensättningar.
De är ofta lokaliserade till impedi-
ment i den idag uppodlade marken
och är vanliga i slättbygderna. An-
dra fornlämningar som påträffas i
odlingslandskapet är exempelvis
varggropar som anlades nära bebyg-

gelsen för att minska rovdjursan-
grepp.

I de värmländska skogs- och
mellanbygderna förekommer att
små åkrar med ålderdomliga,
naturgivna former bevarats. Att de
bevarats beror främst på att de und-
gått den mekanisering och moder-
nisering som jordbruket genomgått
under 1800- och 1900-talet. De är
ofta svårbrukade och har glipar,
flikar och åkerholmar som ligger som
små öar i åkermarken. Åkerholma-
rna är impediment och består av
berghällar, morän eller mycket ste-
nig mark som inte gått att odla. Ofta
bär de spår av slåtter eller bete och
det är vanligt att det ligger forn-
lämningar eller odlingsrösen på
åkerholmarna. Den finska invand-
ringen till Värmland under 1600-
talet ledde till nyodling av steniga
moränmarker bla i länets nordvästra
delar. Odlingslandskapet i finn-
skogen vittnar idag om den möda

som flera generationer lagt ner på
att rensa odlingsmarken från sten.
Odlingsrösen förekommer dock
över hela länet och förekomsten är
av naturliga skäl kopplat till mar-
kens beskaffenhet. Under 1800-
talet togs många odlingsrösen bort
från åkrarna då man började an-
vända plog i stället för årder för att
bearbeta jorden.

Stenar som togs bort från
odlingsmarken användes också till
att bygga hägnader i form av sten-
murar. Stenmurar anlades i syfte att
hägna in eller stänga ute boskap och
för att markera gränser mellan ägor,
gårdar och byar. Stenmurarna be-
rättar alltså om äldre tiders använd-
ning och indelning av marken. Fö-
rekomsten av stenmurar i Värmland
varierar , de är vanliga i Bergslag-
sområdet och i trakterna runt
Rudskoga.

I Värmland var trägärdesgården
den kanske vanligaste formen av

Naturliga hinder ger naturgivna former! Öppet dike som grävts för hand för att leda bort vatten från
åkern.
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hägnad. Trägärdesgården byggdes
av störar eller slanor av unggran el-
ler tall och med hank eller vidjor av
grankvistar. Det finns även andra
landskapselement som avspeglar
odlingsmarkens indelning. Öppna
diken utgjorde också gränser mel-
lan gårdar, äng- eller betesmarker
och var det gängse sättet att dränera
odlingsmark.

I odlingslandskapet finns också
olika typer av randmiljöer som upp-
kommit genom människans hävd
och som berättar mycket om
odlingshistorien. Väg- eller åker-
renar är exempel på randmiljöer
som utgör gränser mellan mark- el-
ler ägoslag. Vanligen är de öppna
solbelysta ytor som i äldre tid slogs
med lie. Höet togs tillvara som vin-
terfoder. För transporter mellan går-
den och åkermarken anlades
brukningsvägar. Vägarna anpassa-
des till terrängen och följde ofta
höjdsträckningar och undvek sank-
marker. Många brukningsvägar har
idag förlorat sin funktion men spå-
ren av dem berättar om äldre tiders

markanvändning, transporter och
hur gårdar och byar var ordnade. I
exempelvis Klarälvdalen är åker-
renar och brukningsvägar karaktä-
ristiska landskapselement i odlings-
landskapet.

För att skydda åkergrödorna när
boskapen skulle föras mellan gården
och betesmarken anlades fägator av
stenmurar eller trägärdesgårdar.
Bevarade fägator visar på den tidi-
gare uppdelningen mellan inägor
och utmark. Från ängsmarken togs
huvuddelen av vinterfodret till
kreaturen. För att dryga ut vinter-
fodret skördades löv från träd. När
detta görs genom att beskära träd
kallas det för att hamla. Hamling
innebär att topp- och huvudgrenar
kapas och att man sedan skördar de
nya skotten. Hamlade träd får ett
speciellt utseende. I Värmland var
det även vanligt att man repade löv
från träden eller fällde hela träd,
metoder som inte lämnar några var-
aktiga spår.

Solitärträd kallas gamla fri-
växande och storkroniga träd i

Jordbruksverkets föreskrifter
( SJVFS 1999: 119)  om hänsyn till
naturvårdens och kultur-vårdens in-
tressen.
För att öka möjligheterna för jordbruks-
landskapets djur och växter att överleva och
för att kulturlämningar skall bevaras har
Jordbruksverket föreskrivit om hänsyn till na-
turvården och kulturvårdens intressen. Där
anges att nedan angivna landskapselement inte
får tas bort om de har kulturhistoriska värden
eller är värdefulla för odlingslandskapets väx-
ter och djur. Hänsynen bedöms normalt av bru-
karen men kan också ske i samråd med  läns-
styrelsen. Länsstyrelsen kan komma med råd
och anvisningar eller ett föreläggande om bru-
karen brustit i hänsynen. Följande landskaps-
element behandlas i jordbruksverkets före-
skrifter om hänsyn till naturvården och
kulturvårdens intressen:

A. Brukningsvägar
B. Stentipp
C. Gränsvallar
D. Hägnadsrester
E. Anläggningar av träd
F. Anläggningar av buskar
G. Enstaka äldre träd
H. Mindre grupper av träd på åkermark

Miljöersättning för bevarande av
värdefulla natur- och kulturmiljöer

Inom ramen för Sveriges miljö- och
landsbygdsprogram finns olika ersättningar för
miljöåtgärder i jordbruket. De åtgärder som
omfattas av programmet medfinansieras av EU.
För bevarande av värdefulla natur- och kultur-
miljöer kan ersättning lämnas för skötsel av
vissa värdefulla landskapselement belägna på
eller i anslutning till åkermark.. För följande
landskapselement lämnas ersättningen:

Allé
Brukningsväg
Brunn, källa
Byggnadsgrund
Fornlämningslokal
Fägata
Gärdsgård av trä
Hamlat träd
Jordvall, gropvall
Läplantering
Småvatten
Odlingsröse, stentipp
Hamlade pilar som ingår i rader eller häckar
Ren mellan åkerskiften
Solitärträd
Stenmur
Traditionell hässja eller storhässja i bruk
Trädrad, buskrad
Liten svårbrukad åker
Åkerholme
Öppet dike
Överloppsbyggnad

För att få ersättning krävs att landskaps-
elementen sköts enligt vissa regler ex. får inte
träd och buskar av igenväxningskaraktär fö-
rekomma på landskapselementen eller dess re-
nar.

odlingslandskapet. Solitärträden
kan utgöra en sista rest av en betes-
mark eller slåtteräng som odlats upp.
Ofta har folkliga traditioner förknip-
pats med ensamväxande träd. Ex-
empel på detta är den sk Malsjö-
eken i Grums socken eller
Gillbergaenen i Gillberga socken.

Alléer  började anläggas vid slott,
bruk och herrgårdar under 1600-
och 1700-talet. Syftet med alléerna
var att det skulle utgöra ett stånds-
mässigt inslag i motsats till bondens
nyttobetonade landskap. Under
1800-talet kom alléer även att an-
läggas vid andra större egendomar,
prästgårdar och senare även längs
allmänna vägar. Alléer finns idag vid
bruks- och högre- ståndsmiljöer i
södra och mellersta Värmland ex-
empelvis vid Höglunda gård, Nors
socken och Värmlands Säby,
Visnums-Kils socken. I högre-
ståndsmiljöer anlades ibland även
dammar eller andra småvatten för
att de skulle utgöra ståndsmässiga
inslag och efterlikna slottsparkernas

Fördjup ning
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Fördjup ning

Det föränderliga odlingslandskapet: äng blir åker och åker blir betesmark. Till höger en stenmur
som tidigare fungerat som hägnad och gräns mot betesmarken.
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Miljöbalken (SFS 1998:808) samt För-
ordningen om områdesskydd enligt
miljöbalken mm (SFS 1998:1252)
Syftet med miljöbalken är bl.a att den biolo-
giska mångfalden skall bevaras och den inne-
håller därför omfattande regler för bla jord-
bruket och allmän hänsyn. Vissa områden be-
höver ett mer omfattande skydd. I kapitel 7
miljöbalken finns bestämmelser om skydd för
sådana speciella områden bla biotopskyddsom-
råden. I 5§ i förordningen (SFS 1998:1252) om
områdesskydd finns regler för biotopskyddsom-
råden som ligger i odlingslandskapet. Följande
landskapselement omfattas av biotopskyddet:

1. Alleér
2. Källor med omgivande våtmark i jordbruks-
mark
3. Odlingsrösen i jordbruksmark
4. Pilevallar
5. Småvatten och våtmarker i jordbruksmark
6. Stenmurar i jordbruksmark
7. Åkerholmar

Biotopskyddet innebär att man inte får bedriva
verksamhet eller vidta åtgärder som kan skada
naturmiljön. Länsstyrelsen får, om det finns
särskilda skäl, medge dispens från bestämmel-
serna om biotopskydd.

Lag (SFS 1988:950) om
kulturminnen mm 2 kap.
1§ Fasta fornlämningar är följande lämningar
efter människors verksamhet under forna ti-
der, som tillkommit genom äldre tiders bruk
och som är varaktigt övergivna

1. Gravar, gravbyggnader, gravfält, kyrkogår-
dar och andra begravningsplatser,

2. Resta stenar, stenar, och bergytor med
inskrifter, symboler, märken och bilder samt
andra ristningar eller målningar,

3.kors och minnesvårdar,
4. Samlingsplatser för rättsskipning,

kult,handel, och andra allmänna ändamål,
5. Lämningar av bostäder, boplatser och

arbetsplatser samt kulturlager som uppkom-
mit vid bruket av sådana bostäder eller
platser, liksom lämningar efter arbetsliv och
näringsfång,

6. Ruiner av borgar, slott, kloster, kyrkobygg-
nader och försvarsanläggningar,

7. Färdvägar och broar, hamnanläggningar,
vårdkasar, vägmärken, sjömärken och
likartade anläggningar för samfärdsel samt
gränsmärken och labyrinter

8. Skeppsvrak, om minst ett hundra år kan
antas ha gått sedan skeppet blev vrak.

Fasta fornlämningar är också naturbildningar
till vilka ålderdomliga bruk, sägner eller märk-
liga historiska minnen är knutna liksom läm-
ningar efter äldre folklig kult.

6§ Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta
kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över el-
ler genom bebyggelse, plantering eller på an-
nat sätt ändra eller skada en fast fornlämning.

miljöer. För gårdens vattenförsörj-
ning var även nödvändigt att an-
lägga brunnar. Ett påtagligt inslag i
odlingslandskapet är också
ekonomibyggnaderna. Många eko-
nomibyggnader har i dag förlorat
sin tidigare funktion och utgör nu-
mera sk överloppsbyggnader som
exempelvis smedjor, sommar-
ladugårdar, ängslador och jordkäl-
lare.

De ovan beskrivna landskaps-
elementen är företeelser som var
vanliga i äldre tiders odlings-
landskap. Deras värde består på ett
grundläggande sätt i att de fortfa-
rande finns kvar, och kanske också
fortfarande fyller en praktisk funk-
tion, i dagens jordbrukslandskap.
Kulturhistoriskt vittnar de om det
äldre odlingslandskapets utseende
och den verksamhet som bedrivits
på platsen genom tiderna. De ger
odlingslandskapet en variation som
gynnar, eller till och med är en för-
utsättning för, artrikedomen bland
både växter och djur.
För att dessa kulturvärden skall

kunna bevaras gäller framförallt att
de hålls fria från igenväxning av träd,
sly och annan hög vegetation som
hallon, brännässlor och örnbräken.
Den djur- och växtvärld som är

knutna till dessa värden är beroende
av öppna och ljusa miljöer. Öppen-
heten är ju också en förutsättning
för att alls kunna tillgodogöra sig de
kulturhistoriska värdena.
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In: foder, gödsel,
kvävenedfall, gödsel,
djur

Ut: produkter,
djur, skörd

Överskott/underskott
kg/ha eller utnyttjandegrad
i procent

Vad är en växtnäringsbalans?

Vid en lantbrukarträff i Averstadåns avrinningsområde i somras demonstrerades ett myllnings-
aggregat. Flytgödseln skärs ned i vallsvålen  med minsta möjliga kväveförluster.

Fördjup ning

Projektet VOVV pågår i de större
avrinningsområdena i Värmland.
Växtnäringanvändningen och i
viss mån bekämpningsmedelsan-
vändningen undersöks hos lant-
brukare. En dialog förs med
dessa både enskilt och i grupp
för att minska eventuella över-
skott av användningen. I Aver-
stadåns och Slöans avrinn-
ingsområden har arbetet pågått
några år.  Verksamheten i Glu-
mmanområdet har börjat hösten
2003. Ölman står på tur nästa år.

Projektet är ett samarbete mellan
Lantbruks- och fiskeenheten på
Länsstyrelsen i Värmland och Hus-
hållningssällskapet i Värmland. För-
sta året erbjuds lantbrukarna en
växtnäringsbalans. Vid växtodlings-
träffar följande säsong diskuteras
resultaten av balanserna och möj-
liga åtgärder mot växtnäringsläckage.
Behovsanpassning av kemiska be-
kämpningsmedel tas också upp.

Analysdata som finns när det
gäller växtnäringsläckage i respek-
tive område har tagits fram och jäm-
förts med balanserna. I den all-
männa miljödiskussionen kring
övergödning av vattendrag är det
viktigt att visa hur lantbrukarna
praktiskt använder växtnäringen
och vad man gör för att undvika
onödiga förluster. Det är också vik-
tigt att med lantbrukarna utvärdera

hur åtgärder som leder till att man
sparar på växtnäring och bekämp-
ningsmedel, fungerar i praktiken.

En växtnäringsbalans visar en-
kelt hur näringsflödet är på den egna
gården, se figur nedan. Samman-
ställningar av flera växtnäringsbal-
anser kan ge en fingervisning om
hur flödet är i området. Beroende
på medelstilldelning kommer bal-
anserna att följas upp med nya se-
nare. Det vore också önskvärt att ta
fler analyser i vattendragen så att de

åtgärder som vidtas kan följas upp.

BALANSER FRÅN AVERSTAD-
ÅNS AVRINNINGSOMRÅDE
Området ligger längst ner på
Värmlandsnäs. Averstadån rinner ut
i Dalbosjön. Svinproduktion är en
vanlig driftsinrikting här. Det inne-
bär att det finns mycket stallgödsel
som sprids. Lantbrukarna har tagit
hänsyn till det höga innehållet av
fosfor och kalium i stallgödseln och
köper inte in ytterligare mängder.

Vovv-växtnäring och vatten genom värmland
Kartläggning av växtnäringsanvändningen hos lantbrukare
Marie Kraft, Länsstyrelsens lantbruksenhet

Tabell 1
Medeltal av utnyttjande-
graden för kväve, fosfor
och kalium samt beräk-
nad kväveutlakning från
åkermark från växtnärings-
balanser hos brukare i
Averstadåns- och Slöans
avrinningsområden. Källa:
STANK.

Plats, Utnyttjande i % Kväveutlakning
antal gårdar Kväve Fosfor Kalium kg/ha

Averstadån, 33 34 30 32
8 gårdar

Slöan, 28 63 49 24
13 gårdar

En växtnäringsbalans visar skillnaden mellan tillförsel och bort-
försel av kväve, fosfor och kalium.Överskott av kväve riskerar att
utlakas, avgå som ammoniak eller denitrifieras. Kväve byggs till en del
in i markens mullämnen och kommer på sikt grödorna till godo. För
fosfor och kalium är det önskvärt med ett växtnäringsutnyttjande på
100 procent. Kväveutnyttjandet däremot ligger oftast under 100 pro-

cent. Den kvävefixering som baljväxterna står för räknas som
tillförsel. I balansen måste baljväxthalt och skördenivå anges.
Att uppskatta hur mycket klöver vallen innehåller kan vara

svårt liksom att exakt veta hur stor vall-
skörden är i kg ts per ha. Fosfor förloras
genom erosion till vattendragen eller fast-
läggs i marken. Kalium utlakas lätt. Värm-
ländska jordar har stort mjälainslag, är ka-

lium- och fosforfattiga samt har ofta ganska lågt pH. På många ställen
är fosfor- och kaliuminnehållet därmed lågt. Ett visst överskott i bal-
anserna kan försvaras med att uppgödsling behövs
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Fördjup ning

Medelvärden från 1300 växtnäringsbalanser i Sverige, utom Värmland

Växtodling Svin Mjölk Nötkött
N P K N P K N P K N P K

Utnyttjandegrad, % 68 >100 >100 53 68 94 26 60 42 35 76 58
Kg överskott per ha 46 -1 -8 92 8 2 132 5 17 80 4 5

Medelvärden från 240 växtnäringsbalanser i Värmland

Växtodling Svin Mjölk Nötkött Får
N P K N P K N P K N P K N P K

Utnyttjandegrad, % 64 70 69 34 39 27 23 46 44 27 37 43 31 47 55
Kg överskott per ha 32 4 9 119 19 30 116 8 15 63 8 14 48 5 10

Man kompletterar endast med
kväve i form av handelsgödsel. Ändå
ligger utnyttjandet av fosfor och
kalium lågt. I svinfoder finns mycket
fosfor i fodret som återfinns i
stallgödseln. Att sänka fosfor-
innehållet i svinfoder ger lägre hal-
ter i gödseln under förutsättning att
grisarna kan utnyttja foderfosforn.
Att se över spridningstekniken för
stallgödseln kan också ge större ut-
nyttjande.

BALANSER FRÅN SLÖANS
AVRINNINGSOMRÅDE
Området avvattnar en stor del av
jordbruksbygden på norra
Värmlandsnäs. Slöan rinner ut i
Ekholmssjön. Här är nötkreatur den
dominerande produktionsinrikt-
ningen och det relativt låga utnytt-
jandet för fosfor och kalium kan
förklaras av hur stallgödseln an-
vänds. Det kan ibland vara svårt att
sprida stallgödsel på vallar av hygie-
niska skäl och man har istället köpt
in handelsgödsel. Då blir växtnä-
ringen i stallgödseln dåligt utnytt-
jad och balansen sämre.

Utlakningen i Tabell 1 visar
kväveförluster från åkermarken. Ut-
lakningen är måttlig. Bakgrunds-
utlakningen från områdena rör sig
om ca 20 kg/ha. Några kg av utlak-
ningen beror på överoptimal kvä-
vegiva. Resterande beror på teknik
och tidpunkt för stallgödsel-
spridning. Gårdarna som gjort
växtnäringsbalanser är inte enhet-
liga. Det är en blandning av gårdar
med växtodling och djur.

Det är viktigt att framhålla att
en växtnäringsbalans är specifik för
det enskilda året och att de resultat
som presenteras för de olika
avrinningsområdena endast gäller
för de år som de tagits fram. En
växtnäringsbalans för ett år kan se
helt olika  ut för olika år. För att få
en mer exakt bild av utlakningen i
ett område krävs upprepade
växtnäringsbalanser i kombination-
med mätningar. Växtnärings-
balansen är däremot ett effektivt
verktyg som underlag för

lantbrukardiskussioner. Balanser
som gjorts behöver följas upp med
nya efter något år. Att genom råd-
givning och kunskapsförmedling,
både till och mellan lantbrukarna,
åstadkomma att lantbrukarna årli-
gen anpassar givor, spridnings-
tidpunkter och doser av växtnäring
och bekämpningsmedel minskar
riskerna med förluster till omgiv-
ningen.

Resultaten från de båda avrin-
ningsområdena ingår i medel-
värdena från Värmland, se Tabell
2. Utnyttjande av kväve, fosfor och
kalium ligger lägre än i övriga
Sverige, speciellt för djurgårdar.
Antalet redovisade balanser från

Värmland är betydligt färre. Bal-
anserna från övriga landet är över-
vägande från södra Sverige.
Odlingsförhållandena där skiljer sig
en hel del från Värmland, då jor-
darna ofta är fosfor- och kalium-
fattiga och man måste här gödsla
mer med dessa näringsämnen för att
bibehålla skördenivåerna. I balanse-
rna syns det som större överskott. I
Värmland köper man också in kraft-
foder i större omsträckning än i södra
Sverige. Där har man tillgång till
hemmaproducerade fodermedel
som betmassa och majsensilage.
Detta visar sig också som större över-
skott här.

VOVV- Växtnäring och vatten genom Värmland
är ett flerårigt kartläggnings- och dokumentations-
projekt. Det finansieras genom KULM 2, ett
kompetensutvecklingsprogram i Jordbruksverkets
regi och syftar till att vidareutbilda lantbrukare i att
minska miljöriskerna med att använda växtnäring
och bekämpningsmedel. Projektet har direkt kopp-
ling till miljömålen Giftfri miljö och Ingen övergöd-
ning.

STANK (STAllgödsel - Näring i Kretslopp) är ett data-
program utvecklat av Jordbruksverket där växtnärings-
balanser och utlakning av kväve kan beräknas.

Pankens utlopp i Vänern. I Glummans avrinningsområde har arbetet startat.
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Tabell 2
Växtnäringsbalanser i
Sverige resp Värmland.
Källa: Jordbruksverket
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Den större vattensalamandernsDen större vattensalamandernsDen större vattensalamandernsDen större vattensalamandernsDen större vattensalamanderns
förekomst är relativt väl under-förekomst är relativt väl under-förekomst är relativt väl under-förekomst är relativt väl under-förekomst är relativt väl under-
sökt i våra värmländska små-sökt i våra värmländska små-sökt i våra värmländska små-sökt i våra värmländska små-sökt i våra värmländska små-
vatten jämfört med många an-vatten jämfört med många an-vatten jämfört med många an-vatten jämfört med många an-vatten jämfört med många an-
dra län. Sedan den första kändadra län. Sedan den första kändadra län. Sedan den första kändadra län. Sedan den första kändadra län. Sedan den första kända
inventeringen gjordes 1991 harinventeringen gjordes 1991 harinventeringen gjordes 1991 harinventeringen gjordes 1991 harinventeringen gjordes 1991 har
drygt 360 lokaler inventerats,drygt 360 lokaler inventerats,drygt 360 lokaler inventerats,drygt 360 lokaler inventerats,drygt 360 lokaler inventerats,
varav ett flertal återinventeratsvarav ett flertal återinventeratsvarav ett flertal återinventeratsvarav ett flertal återinventeratsvarav ett flertal återinventerats
en eller flera gångeren eller flera gångeren eller flera gångeren eller flera gångeren eller flera gånger. A. A. A. A. Av dessav dessav dessav dessav dessa
har man kunnat konstaterahar man kunnat konstaterahar man kunnat konstaterahar man kunnat konstaterahar man kunnat konstatera
större vattensalamander på 85större vattensalamander på 85större vattensalamander på 85större vattensalamander på 85större vattensalamander på 85
lokalerlokalerlokalerlokalerlokaler. Även om artens utbred-. Även om artens utbred-. Även om artens utbred-. Även om artens utbred-. Även om artens utbred-
ning i länet börjar bli rätt välning i länet börjar bli rätt välning i länet börjar bli rätt välning i länet börjar bli rätt välning i länet börjar bli rätt väl
dokumenterad, så finns fortfa-dokumenterad, så finns fortfa-dokumenterad, så finns fortfa-dokumenterad, så finns fortfa-dokumenterad, så finns fortfa-
rande några större luckor kvarrande några större luckor kvarrande några större luckor kvarrande några större luckor kvarrande några större luckor kvar
i länet att täcka in.i länet att täcka in.i länet att täcka in.i länet att täcka in.i länet att täcka in. Det visar denDet visar denDet visar denDet visar denDet visar den
sammanställning som Länssty-sammanställning som Länssty-sammanställning som Länssty-sammanställning som Länssty-sammanställning som Länssty-
relsen gjort 2003.relsen gjort 2003.relsen gjort 2003.relsen gjort 2003.relsen gjort 2003.

I Sverige förekommer två arter stjärt-
groddjur (salamandrar). Den större
vattensalamandern, Triturus crist-
atus, och dess betydligt vanligare
släkting, mindre vattensalamander,
T. vulgaris. Bägge arterna är fridlysta,
liksom landets övriga 11 groddjur-
sarter.

Den större vattensalamandern
spred sig sannolikt till vårt land och
övriga Skandinavien via Danmark
och Tyskland för ca 10 000 år se-
dan under den postglaciala värme-
tiden. Arten förekommer fortfa-
rande i stora delar av södra och mel-
lersta Sverige, men anses vara på kraf-
tig tillbakagång. Den största delen
av förklaringen ligger troligen i dess
kräsna val av stabila landmiljöer för
övervintring, i form av äldre skog
rik på död ved, och reproduktions-
vatten med goda spridningsvägar
som fuktiga betesmarker emellan.

Arten rapporteras i litteraturen
från olika typer av permanenta små-
vatten som tex kreaturs- och brand-
dammar, vattenfyllda grusgropar,
naturliga kärr och dystrofa (humus-
rika) skogstjärnar. Speciellt höga tät-
heter tycks vara knutna till äldre
kulturbygd med kalkberggrund och
hög lövskogsandel

.
HOTBILD
Den större vattensalamandern är en
bland många groddjursarter som
råkat illa ut på grund av de föränd-
ringar som skett i skogs- och
jordbrukslandskapet sedan 1800-
talet. Lämpliga vattenmiljöer, fram-

förallt i jordbrukslandskapet, har
dikats ut eller fyllts igen och natur-
lig igenväxning pga upphörd hävd
har accelererat på många håll. Av-
stånden mellan kvarvarande vatten
med lämplig omgivning har därför
ökat. Vidare utgör plantering av
barrskog (ökad beskuggning) kring
lekdammar, igenväxning, försur-
ning, övergödning och inplantering
av fisk och kräftor i tidigare fisk- och
kräfttomma vatten allvarliga hot. De
flesta kända förekomster är isolerade
och områden med täta förekomster
är sällsynta. Detta har resulterat i att
arten rödlistats i kategorin missgyn-
nad (NT). Situationen är liknande
i övriga Europa, vilket föranlett EU
att ta upp arten i Bernkonventionen
och i nätverket Natura 2000 via
habitatdirektivet. Som medlemsstat
är Sverige därmed skyldig att med-
verka till att den större
vattensalamandern och dess habitat
bevaras.

FYNDLOKALER I VÄRMLAND
De fyndlokaler som hittats genom
åren i länet domineras av småvatten,
främst dammar, i mark som fortfa-
rande hålls öppen tex av bete och
slåtter. En annan, mindre vanlig typ
av fyndlokal är dammar i skogen eller
i skogskanten. Till denna typ räk-
nas många gamla kreaturs-, brand-
och bevattningsdammar som man
förr gärna anlade i kanten av en be-

tesmark eller i närheten av ekono-
mibyggnader, men som p.g.a. upp-
hörd hävd och ändrad markanvänd-
ning numera omgärdas av skog.
Efter småvatten i öppen mark är
dystrofa (humusrika) skogstjärnar
vanligast. En liten del av fynd-
lokalerna utgörs av småvatten i igen-
växande mark. Denna biotop är för-
modligen mycket vanligare, särskilt
beträffande gamla branddammar
som i mångt och mycket förlorat sin
ursprungliga funktion. Större
vattensalamander har slutligen hit-
tats i grustag, i avsnörda vikar av
Vänern samt på land i Lurö skär-
gård.

Fördjup ning

Hane av större vattensalamander, Triturus cristatus.
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Förekomst av större vatten-
salamander i Värmlands län.

Större vattensalamander i Värmland
Jennie Niesel
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ARTFAKTA
Den större vattensalamandern är
efter könsmognad (ca 3-4 års ålder)
över en decimeter lång (inklusive
svans) med mörk, ofta vitfläckig,
knottrig hud. Hanen har i lekdräkt
en mörk, flikig ryggkam och en se-
parat, slät svanskam, ofta med en
silverfärgad strimma. Ryggkammen
tillbakabildas efter leken. Honan är
i regel något större och saknar rygg-
kam. Både larver och vuxna djur är
rovdjur. Födan består av olika
vattenlevande smådjur, ägg och
yngel av andra groddjur. Trots nam-
net vattensalamander, lever de
största delen av sitt liv på land.
Under regniga nätter i början av
våren vandrar könsmogna djur till
sin lekdamm där hanarna visar upp
sina vackra lekdräkter. Äggen läggs i
undervattensvegetationen på för-
sommaren. På grund av en
kromosomdefekt dör minst 50 %
av äggen innan de hunnit kläckas.
De larver som kläcks är vatten-
levande och andas med gälar till en
början, men övergår till lungand-
ning då de kryper upp på land i
slutet av sommaren. Det dröjer se-
dan mellan tre och fyra år innan de

åter vandrar till sin födelsedamm för
att leka.

NATIONELLA MILJÖMÅL
· Bara naturlig försurning
· Ingen övergödning
· Myllrande våtmarker
· Levande skogar
· Ett rikt odlingslandskap
· Biologisk mångfald (2005)

LÄNSSTYRELSENS
BEDÖMNING
Bevarandet av den större vatten-
salamandern och dess habitat berör
sex av de nationella miljömålen.
Artens kräsna ekologiska krav på sta-
bila landmiljöer för övervintring och
rika småvatten med lång kontinui-
tet gör den också till en lämplig in-
dikator på höga naturvärden.

Säffle och Grums kommuner
utgör ett av Sveriges rikaste områ-
den på större vattensalamander.
Viktiga förutsättningar är en hög
lövskogsandel, varmt klimat (kli-
matzon 2) samt den småskaliga
jordbrukstradition som utövats och
fortfarande utövas här. Eftersom
områden med täta förekomster är
sällsynta i landet, har Värmland ett
stort ansvar att bevara det små-

Fördjup ning
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Larv av större vattensalamander.

brutna jordbrukslandskapet i detta
område. Större vattensalamander
finns också i dystrofa skogstjärnar,
en miljö som hittills endast rappor-
terats från Norge och ett fåtal loka-
ler i Mellansverige, varför dessa är
minst lika värdefulla att bevara.

VILL DU LÄSA MER?
Läs Rapport nr 2003:16 Habitat
och hotsituation för större vattens-
alamander (Triturus cristatus) Sam-
manställning och utvärdering av
inventeringar i Värmlands län
1991-2003.

REFERENSER
Cederberg, B. & Löfroth, M.

(red.) 2000. Svenska djur och väx-
ter i det europeiska nätverket Na-
tura 2000. Artdatabanken, SLU,
Uppsala, sid 42.

Gärdenfors, U. (ed.) 2000. Röd-
listade arter i Sverige 2000 – The
2000 Red List of Swedish Species.
ArtDatabanken, SLU, Uppsala. Sid.
161-163.

Malmgren, J. C. 2002. Fakta-
blad: Triturus cristatus – större
vattensalamander. Artdatabanken,
SLU 2002.
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Fisk som miljöindikator
Lena Åkerblom, Länsstyrelsens miljöenhet

Fakta om provfiskenät
Bottennät:
30 meter långt
1,5 meter djupt
12  sektioner med olika maskstorlek, 5-55 mm

Pelagiska nät:
27,5 meter långt
6 meter djupt
11 sektioner med olika maskstorlek, 6,25-55 mm

Provfisken i sjöar används för att
följa intressanta fiskbestånd i sig,
men också för att spegla tillstånd
och förändringar i fiskarnas livs-
miljö. Eftersom fisk förekommer i
hela sjön och på flera ekologiska
nivåer ger fisksamhället en bra in-
tegrerad bild av miljötillståndet i
sjön. Naturvårdsverket har tagit
fram ”Bedömningsgrunder för
miljökvalitet” för fisk. Dessa bed-
ömningsgrunder har nu använts
för att bedöma tillståndet i värm-
ländska provfiskade sjöar.

Länsstyrelsen i Värmland provfiskar
regelbundet 23 kalkade och okal-
kade sjöar i länet. Främsta syftet med
provfiskena är att undersöka effek-
ter av försurning och kalkning på
sjöarnas fisksamhällen, men även
annan form av miljöpåverkan kan
bedömas. De senast utvärderade
provfiskena utfördes under perio-
den 2000-2002.

Naturvårdsverkets ”Bedöm-
ningsgrunder för miljökvalitet” un-
derlättar utvärdering av resultat från
miljöundersökningar. Där finns
bland annat ett system för bedöm-
ning av tillstånd och påverkan på
fisksamhällen. Utifrån det är det
möjligt att bedöma tex påverkan av
försurning, eutrofiering eller annan
miljöpåverkan. Systemet baseras på
nio variabler som har betydelse för
såväl enskilda fiskarters som fisksam-
hällens struktur och funktion. Uti-
från de nio variablerna kan en
sammanvägd bedömning av påver-
kan på fisksamhället göras.

FÖREKOMST AV
FÖRSURNINGSKÄNSLIGA
ARTER
Bedömning av försurningspå-
verkan på fisk enligt Naturvårds-

verkets bedömningsgrunder görs
utifrån förekomsten av
försurningskänsliga arter och sta-
dier. Till de känsligare arterna hör
mört, elritsa och flodkräfta. Hos
dessa störs reproduktionen redan
vid pH 5,6-6,0. Hos mer
försurningstoleranta arter som ab-
borre och gädda upphör
reproduktionen först vid pH 4,4-
4,9. Rom- och yngelstadierna är
känsligast för försurningspåverkan
och de därtill förhöjda metall-
halterna. Vuxen fisk är mer tole-
rant och påverkas främst genom
störd jonbalans och gälskador till
följd av aluminiumförgiftning. En
höjning av pH genom kalkning kan
medföra en ökad reproduktions-
framgång hos försurningskänsliga
arter och dessutom resultera i att
utslagna eller försvagade arter har
möjlighet att återkolonisera sjöar

och vattendrag.
Fisksamhällena i fem av de prov-

fiskade sjöarna (Örvattnet, Våg-
sjöarna, Stor-En, Lill-En och Hot-
lamm) indikerar tydlig försurning-
spåverkan enligt Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder (Karta 1). Av
dessa är två sjöar (Örvattnet och Lill-
En) okalkade.

I Örvattnet försvann både elritsa
och öring under 1960-talet, medan
abborren uppvisade reproduktions-
störningar med få små individer och
glesa bestånd under 1970-talet.
Dessutom har ryggradsdeformatio-
ner  (krökt ryggrad) observerats hos
abborren i sjön. Fiskbeståndet i
Örvattnet håller sakta på att åter-
hämta sig från grav försurning i takt
med att det sura nedfallet över
Värmland minskar. Öringen har
ökat i antal på senare år medan ab-
borrens skadefrekvens tenderar att
minska.

Provfiskenät - bottennät
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Upptagning av provfiskenät.
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I övriga fyra sjöar saknas försurnings-
känsliga fiskarter. Äldre uppgifter
talar om att mört och elritsa fanns i
Stor-En fram till 1940-talet medan
mört förekom i Vågsjöarna fram till
1970-talet. I Vågsjöarna och Stor-
En påbörjades kalkning så sent som
1995 respektive 1997. Hittills syns
inga tydliga förändringar hos fisk-
bestånden till följd av det. I Hot-
lamm har inte elritsa fångats sedan
1986 trots att kalkning påbörjades
1984, men eftersom elritsa främst
är en strömlevande fisk är
försurningsbedömningen något
osäker.

I två av de provfiskade sjöarna
(Flåsjön och Översjön) har mörtbes-
tånden återhämtat sig efter
försurningspåverkan. Vid tidigare
provfisken har rekryteringsskador
observerats hos mört genom att få
små individer fångats (1992 i Flå-
sjön och 1998 i Översjön). Flåsjön
började kalkas 1994, vilket troligen
har bidragit till att mörtens
reproduktionsframgång har ökat
och att beståndet successivt har
vuxit sig tätare. Översjön är en
okalkad sjö där ett fåtal små mörtar

fångades vid provfisket 2001 till
skillnad från 1998. Liksom i
Örvattnet bidrar möjligen den av-
tagande svaveldepositionen till för-
bättrade förhållanden i sjön.

ANTAL ARTER
Antalet fiskarter i en sjö beror till
stor del på sjöns yta och höjd över
havet. Större yta och lägre höjd över
havet resulterar vanligen i fler arter.
Enligt Naturvårdsverkets bedöm-
ningsgrunder beräknas därför
jämförvärdet för antalet arter just
utifrån dessa faktorer.

Fem av de provfiskade sjöarna
(Örvattnet, Lill-En, Stor-En, Våg-
sjöarna och Trehörningen) har färre
arter än förväntat (Karta 2). Fyra av
dessa är också tydligt försurningspå-
verkade (Örvattnet, Lill-En, Stor-
En och Vågsjöarna), vilket ofta re-
sulterar i artfattigdom. I Trehörn-
ingen kan ett större antal arter än
fyra förväntas eftersom sjön är för-
hållandevis stor (409 ha).

Ingen av sjöarna har fler arter än
förväntat. Den artrikaste sjön är
Överudssjön med 11 arter.
Överudssjön är en näringsrik
slättlandssjö belägen på relativt låg
höjd över havet (58 m), något som
gynnar artrikedom.

BIOMASSA
Fiskbiomassan i en sjö påverkas av
sjöns djup och höjd över havet, var-
för dessa faktorer ingår vid beräk-
ning av jämförvärdet enligt
Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder. Dessutom gynnas bio-
massan av näringstillgången i sjön.

Två av sjöarna (Överudssjön och
Hotlamm) har en större total bio-
massa än förväntat (Karta 3). Den
artrika Överudssjön var dessutom
den sjö som hade störst fångst vid
senaste provfisket. Överudssjön är
näringsrik och domineras av karp-
fisk. I näringsrika sjöar är produk-
tionen hög vilket vanligen resulte-
rar i stora mängder fisk. Hotlamm
är däremot en näringsfattig och
försurningspåverkad sjö som domi-
neras av abborre. Den höga bio-
massan i sjön beror framförallt på
en stor abborr-fångst vilket kan vara
en effekt av att sjön kalkas.
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Fördelning av provfiskenät vid provfiske i Hotlamm.

Mörten är försurningskänslig. En effekt av försurning är att mörten får svårt att reproducera sig.
Avsaknad av små mörtar i en sjö påvisar därför ofta att sjön är försurad.

Fo
to:

 Ur
ba

n N
yk

vis
t

Fördjup ning



64

Två stycken sjöar  (Rinnen och
Stor-En) har en lägre biomassa än
förväntat. Stor-En var dessutom den
sjö som hade lägst fångst vid senaste
provfisket. Liten fångst kan ha ett
samband med försurningspåverkan.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Den sammanvägda bedömningen
enligt Naturvårdsverkets bedöm-
ningsgrunder avviker från förvän-
tat i fyra sjöar (Örvattnet, Hotlamm,
Lill-En och Stor-En). Samtliga dessa

sjöar är försurningspåverkade, vil-
ket ofta har ett samband med flera
av de övriga variablerna som också
avviker från förväntat (antal arter,
artdiversitet, biomassa och antal in-
divider). Till skillnad från övriga tre
sjöar är provfiskefångsten i Hot-
lamm större än förväntat vilket kan
vara en effekt av kalkningen i sjön.

Sammanfattningsvis kan alltså
framförallt försurningspåverkan ut-
läsas ur provfiskeresultaten i de
värmländska sjöarna vilket också är

Karta 1
Provfiskade sjöar i Värmland 2000-
2002. Sjöar som indikerar
försurningspåverkan (klass 3-5 enl
Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder) har markerats. Källa:
Länsstyrelsen i Värmlands län
2003.

Karta 2
Provfiskade sjöar i Värmland 2000-
2002. Sjöar där antalet arter är
färre än förväntat  (klass 3-5 enl
Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder). Källa: Länsstyrelsen i
Värmlands län 2003.

Karta 3
Provfiskade sjöar i Värmland 2000-
2002. Sjöar där biomassan är
större eller mindre än förväntat
(klass 3-5 enl Naturvårdsverkets
bedömningsgrunder) .Käl la:
Länsstyrelsen i Värmlands län
2003.
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Öring fångad vid provfiske i Värmland.

Fördjup ning

ett av de större miljöproblemen i
regionen. Endast i en av de prov-
fiskade sjöarna (Överudssjön)
indikerar fisksamhället en liten
grad av eutrofieringspåverkan. Prov-
fiskeresultaten fungerar som ett
komplement till vattenkemiska re-
sultat och underlättar många
gånger bedömningen av miljöpå-
verkan.
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& Renberg I. 1995. Recovery from
acidification in lake Örvattnet,
Sweden. Water, Air and Soil Pollu-
tion. 1995:85. s. 1795-1800.

Länsstyrelsen i Värmlands län.
2003. Sjöprovfisken i Värmland
2000-2002. Biologisk effekt-
uppföljning i försurade och kalkade
sjöar. Rapport 2003:12.

Naturvårdsverket. 1999a.
Bedömningsgrunder för miljö-
kvalitet. Sjöar och vattendrag. Rap-
port 4913.

Naturvårdsverket. 1999b.
Bedömningsgrunder för miljö-
kvalitet. Sjöar och vattendrag.
Bakgrundsrapport 2 - Biologiska
parametrar. Rapport 4921.

Persson A. 1994. Örvattnet - en
studie av försurningens tillbaka-
gång. Examensarbete i biologi 20
p. Institutionen för biologisk grund-
utbildning. Umeå universitet.
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Några vanliga luktande ämnen i Värmland

Ämne Kemisk Ungefärlig lukttröskel- Utsläppskällor,
formel koncentration exempel

ppm µg/m3

Svavelväte H2S 0,0005 0,8 Sulfatfabriker mm

Metylmerkaptan CH3SH 0,0008 0,3 Sulfatfabriker

Dimetylsulfid CH3SCH3 0,001 2,8 Sulfatfabriker

Dimetyldisulfid CH3SSCH3 0,006 25 Sulfatfabriker

Kompostering kan lukta ibland men är ett viktigt inslag i kretsloppshanteringen.
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Värmlänningarna har i det stora
rådslaget om miljön satt Frisk Luft
som ett av de viktigaste miljömålen
för miljöarbetet. Värmland är ett
skogslän med lång brukshistoria.
De många små bruken som fanns
förr har nu koncentrerats till ett
fåtal stora anläggningar som idag
utgör ryggraden i värmländsk in-
dustri. Sett i det perspektivet är
delmålet Frisk Luft utan Lukt
nåbart. Det har med andra ord bli-
vit mycket bättre under senare år.
Det återstår dock en hel del att
göra för att minska luktbelägg-
ningen både i tid och rum

Vårt vackra Värmland delar vi gärna
med oss av till hitresande turister
men vad är det vi bjuder på? Oav-
sett om man kommer in i länet på
väg 45, E18 eller 64:an så möts man
ofta av luktsensationer om än i smala
stråk. Detsamma gäller självklart
också när man lämnar länet. Vilka
budskap för turisten vidare när man
kommit hem? Jo, Värmland det är
vackert dé, men det luktar!

VAD ÄR LUKT OCH
HUR UPPLEVS DEN?
Definition av lukt är enligt Nationa-
lencyklopedin - ”förnimmelse i nä-
sans slemhinna av förrångade par-
tiklar av något ämne, liknande den
smakförnimmelse ämnet kan ge i fast
eller flytande form ( vittring,doft,
odör stank, vällukt)”.

Upplevelsen av luktande ämnen
är väldigt varierande från person till
person beroende på flera faktorer.
Den nivå där vi känner lukt (lukt-
tröskeln) varierar från ämne till
ämne. Ett fenomen som ortsvanhet
har stor betydelse. Alla har vi nog
hört ”Det luktar inte illa, det luktar
pengar”. Tar man exemplet sulfat-
fabriken i Deje, strax norr om Fors-
haga, vars massaproduktion avveck-
lades 1978 så förekom det praktiskt
taget inga klagomål till tillsyns-

myndigheten beträffande lukt trots
intensiv och mer eller mindre kon-
stant lukt i omgivningarna. I sam-
band med etableringen av
Karolinen, med många inflyttade
stockholmare, steg klagomåls-
frekvensen kraftigt under något år
för att sedan åter klinga av. Exem-
plen är många. De ämnen som
främst behandlas här är de som läns-
styrelsen kan påverka i sitt arbete
med prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.

VAD KAN GÖRAS FÖR ATT
MINSKA OLÄGENHETERNA?
Beroende på luktkälla kan olika åt-
gärder vidtas. Massaindustrin har
effektiva system för att samla upp
de luktande svavelgaserna och
bränna dem. Tillgängligheten är
normalt hög men då något blir fel
så läcker de luktande ämnena ut i

omgivningarna och med de loka-
liseringar anläggningarna har så
drabbas åtskilliga tiotusentals män-
niskor. Även om de aktuella
koncentrationerna inte innebär nå-
gon hälsofara så utgör de en bety-
dande olägenhet för de människor
som utsätts. Det faktum att
olägenheterna inträffar utan förvar-
ning ( t ex när man i glada vänners
lag sitter och grillar i den varma
försommarkvällen ) gör olägenheten
än värre. Genom en effektiv egen-
kontroll och fortsatt utveckling av
uppsamligssystemen kan utsläppen
minskas ytterligare men helt lukt-
fritt kommer det inte att bli inom
överskådlig tid.

Att Värmland begåvats med en
Lila Arena är nog känt runt om i
Sverige men att Karlstadsborna och
besökande också bjuds på kaffedoft
från rosteriet då och då är mindre

Frisk luft utan lukt
Göran Pettersson, Länsstyrelsens miljöenhet
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Mycket har gjorts men mer finns att göra!
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bekant. Här är tekniska lösningar i
form av helt nya rostugnar klar. Byte
av de återstående två ugnarna sker
under 2003 och 2006.
När bönderna i sitt kretsloppsarbete
sprider gödsel upplever många
utflyttade stadsbor att det luktar illa
och det gör det. Situationen har
dock blivit mycket bättre på senare
år. Effektiva maskinfirmor med
modern utrustning gör att gödseln
kan spridas på kortare tid och med
större precision. Information jord-
brukare-kringboende t ex ett med-
delande i brevlådan eller på byns
anslagstavla ” Vi sprider måndag till
onsdag så vänta med att hänga
tvätten” minskar konflikten.

Ovanstående verksamheter lig-
ger där de ligger och allt eftersom
bebyggelsen flyttar inpå
verksamheterna så höjs kraven på
verksamhetsutövaren.

Det nya kretsloppssamhället har
medfört en omfattande verksamhet
med återvinning/kompostering av
diverse massor som tidigare depo-
nerats. Verksamheten i sig är lov-
värd och utgör ett viktigt inslag i
hushållningen med naturresurser
men den luktar. Det finns idag inga
tekniska möjlighter att samla upp
de luktande ämnena som avgår vid
vändningen av komposten och där-
för blir lokaliseringen av dessa verk-
samheter av yttersta vikt.

Fördjup ning

Ovan har listats några av de lukt-
sensationer man kan utsättas för i
Värmland. För värmlänningen kan
de oftast vara acceptabla men turis-
ten och norrmannen som handlar i
Bergvik tar med sig luktupplevelsen
hem och berättar om hur illa det
luktar i Värmland och det är inte så
länet skall marknadsföras. Begräns-
ningen av utsläpp av luktande äm-
nen har hittills varit effektiv men
det återstår en del arbete. Likväl kan-
ske det redan nu är aktuellt för
Värmlands Museum att komplet-
tera sin permanentutställning, med
ett litet ”luktotek”, med de för
Värmland tidigare så typiska luk-
terna som kanske redan 2006 är his-
toria.
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Natura 2000 kallas det nätverk av
värdefulla naturområden som
håller på att byggas upp inom EU.
Syftet med projektet är att hejda
utrotningen av djur och växter och
förhindra att deras livsmiljöer för-
störs.

Alla områden är kanske inte unika
för sitt land, men de innehåller livs-
miljöer som är värdefulla i ett euro-
peiskt perspektiv. Den spanska
korkekslunden är exempel på ett
gemensamt intresse. Här övervintrar
vår svenska trana innan hon på vå-
ren flyttar norrut och hittar sin
häckningsplats vid en värmländsk
våtmark. Lika uppskattad som
tranan är av oss värmlänningar på
sommaren, lika uppskattad är hon
av sydeuropéerna på vintern. Utan
våtmarker och korkekslundar i Syd-
europa skulle tranan inte överleva.
Att skydd av natur är en internatio-
nell angelägenhet märks inte minst
när det gäller fåglarna.

Urvalet av områden till Natura
2000-nätverket styrs av två EU-la-
gar; habitatdirektivet och fågel-
direktivet. Lagarna säger att varje
medlemsland skall bidra med om-
råden i proportion till hur stor an-
del landet har av naturtypen eller
arten i fråga. Det pågående urval-
sarbetet har utvärderats vid flera till-
fällen. Då har gjorts bedömningar
om bidraget varit tillräckligt för att
bevara naturtyperna och arterna till
kommande generationer. Vid det
senaste utvärderingsmötet (våren
2003) konstaterades vissa brister
som till en del åtgärdats under året.
Urvalsarbetet förväntas vara klart

under 2004.
Vänerskärgården, Brattfors-

heden samt vattendrag i västra
Värmland med förekomst av flod-
pärlmussla är exempel på områden
som ingår i Natura 2000-nätverket.
Våra ängs- och betesmarker är syn-
nerligen exklusiva i ett europeiskt
perspektiv, liksom våra stora orörda
myrområden. Västlig taiga är den
vanligast förkommande naturtypen
(sett till både areal och antal objekt)
i det Värmländska bidraget. Sam-
manlagt finns 123 Natura 2000-
områden i Värmlands län.

Under de kommande åren kom-
mer bevarandeplaner att utarbetas
för länets samtliga Natura 2000-
områden. Dessa skall vara klara i
augusti 2005. I bevarandeplanerna
skall beskrivas syftet med området
samt vilka bevarandeåtgärder som
behövs för att uppnå syftet. Hot-
bilden, både inom och utanför

området, skall beskrivas så att rikt-
linjer för markanvändningen (jord-
, skogs- och vattenbruk) kan fast-
läggas. En plan för uppföljning av
områdets naturvärden skall också
utformas och utgöra en del av
bevarandeplanen. För att klara av
de ökade kraven på uppföljning av
bevarandevärden måste invente-
ringar utföras. Denna bas-
inventering kommer att påbörjas
under 2004 och beröra såväl Na-
tura 2000-områden som skyddade
områden.

I habitatdirektivets annex 2 lis-
tas de arter som vi har ett särskilt
ansvar att bevara för framtiden.
Urvalskriterierna för arterna i annex
2 grundar sig framförallt på risken
att arten försvinner från EU. Av de
drygt 100 arterna i annex 2 före-
kommer ett 20-tal i Värmlands län.
Några av arterna, t ex stensimpan,
finns ännu i relativt starka popula-

Natura 2000 - Europa kraftsamlar
för att bevara växt- och djurliv för
framtida generationer
Dan Mangsbo, Länsstyrelsens miljöenhet

Naturtyp Areal Antal
ha objekt

9010 - Västlig taiga 5905 51
7310 - Aapamyr 5617 20
3210 - Fennoskandiska
            vattendrag 2337 18
7110 - Högmossar 2233 8
3110 - Oligotrofa
           mineralfattiga sjöar 1100 1
91D0 - Skogbevuxen myr 837 19
3150 - Naturligt eutrofa sjöar 761 5
7140 - Öppna svagt
           välvda mossar 756 13
3130 - Oligo-
           mesotrofa sjöar 500 1
3160 - Dystrofa sjöar 362 20
91EO - Alluviala  lövskogar 292 7
9050 - Örtrika  granskogar 227 22

Natura2000-områden i Värm-
lands län. Källa: Länsstyrelsen i
Värmlands län 2004.

Vi delar vårdnaden av tranan med spanjorerna. Under sommarhalvåret finns tranan hos oss –
vintern tillbringar hon i Spanien.

De tolv till arealen vanligaste natur-
typerna som skall bevaras inom länets
Natura 2000-områden. Källa: Länssty-
relsen i Värmlands län 2004.
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tioner i Sverige. Andra arter i annex
2 är extremt sällsynta. En av dessa
är den späda bäckmossan
Hygrohypnum montanum som be-
tecknas som ovanlig inom hela
utbredningsområdet. Inom EU är
fem platser kända varav fyra ligger i
Värmland. Två av länets Natura
2000-områden är utpekade just
med motivet att skydda denna art.
Artens biologi och känslighet är då-
ligt känd men den ställer höga krav
på vattenkvalité i de bäckar den fö-
rekommer.

Under hösten 2003 inlämnades
tre ansökningar ur EU:s miljöfond
LIFE Natur. Dessa kommer att gran-
skas under vintern och beslut vän-
tas till våren 2004. Projekttiden är
på tre år med start hösten 2004. De
tre projekten är:

1. Klarälven
2. Flodpärlmussla
3. Brosjön

Klarälvsprojektet administreras av de
berörda Klarälvskommunerna från
Forshaga och norrut. Projektet inne-
fattar både biotopvårdande åtgär-
der för laxen samt informations-
satsningar om Klarälvdalens unika
och värdefulla natur.

WWF ansvarar för ansökan i
flodpärlmussleprojektet som för
Värmlands del framförallt handlar

om en informationssatsning till jord,
skogs- och vattenbrukare i anslut-
ning till länets åtta Natura 2000-
vattendrag med flodpärlmussla.
Informationssatsning rörande mark-
användning är mycket viktig för att
skapa långsiktigt gynnsamma för-
hållanden för arterna i dessa syn-
nerligen känsliga ekosystem.

Säffle kommun ansöker om
medel för fortsatt biotopvård av
Brosjön norr om Säffle. Projektet
gäller framförallt att genom bete och
slåtter samt röjning av igenväxnings-
vegetation göra lokalen ännu mer
attraktiv för rastande och häckande
våtmarksfågelarter. Vissa anord-
ningar för att göra lokalen mer till-
gänglig för besökare planeras också.

På stenblock i Mögrevsbäcken växer arten
späd bäckmossa som är känd från endast
fem platser inom hela EU. Fyra av dessa lig-
ger i Värmlands län. Vi har sålunda huvud-
ansvaret för bevarandet av denna art.

Säffle kommun söker pengar ur EU:s miljöfond LIFE för att göra Brosjön ännu mer attraktiv
för fåglarna.
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Kommun KMP KML Summa Andel
av tot. beb.

Kristinehamn 466 12 478 5,3%
Storfors 161   5 166 5,4%

Andel kulturhistoriskt värdefulla fastigheter med långsiktigt skydd i Storfors och Kr-hamn kn
skyddsbestämmelser (q), detaljplan (dp), områdesbestämmelser (ob), kulturminneslagen (KML)

Antal kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i Storfors och Kristinehamns
kommun, enl reviderat kommunalt kultur-miljöprogram (KMP), samt
antal byggnadsminnen och kyrkor enligt kulturminneslagen (KML).

Kommun antal antal . Antal byggn. Andel av den
q/dp q/ob skyddade enl KML kult.hist. hist.

bebyggelsen

Kristinehamn 33 7 12 11%
Storfors 0 0 5 3%

Flera värmländska kommuner har
under decennier arbetat med att
identifiera den kulturhistoriskt
värdefulla bebyggelsen för att
kunna skydda den mot ovarsam
ombyggnad och förfall.

Under 1970-talet utfördes flera
kommunvisa byggnadsinvente-
ringar i Värmlands län. Inventer-
ingarna omfattade endast ett urval
av byggnader som vid inventerings-
tillfället ansågs besitta kulturhisto-
riska värden. Vid 1990-talets bör-
jan uppdaterades och omarbetades
inventeringsmaterialet för bl a Stor-
fors och Kristinehamns kommun till
kommunala kulturmiljöprogram.
Skyddsvärda byggnader eller
bebyggelsemiljöer pekades ut.

ÖVERSIKTLIG INVENTERING
Under 2003 har länsstyrelsen som
en del i arbetet med regionaliser-
ingen av miljömålen startat ett pro-
jekt för att följa upp kulturmiljö-
programmen i Kristinehamns och
Storfors kommun. Projektarbetet
avsåg en förnyad uppdatering av ti-
digare bebyggelseinventeringar och
en komplettering avseende den sen-
tida bebyggelsen från t e x industri-
samhällets kulturarv. Identifieringen
av de värdefulla byggnaderna
skedde framförallt genom invente-
ring av tidigare utpekade miljöer,
vilket innebar fotodokumentation
och statusbeskrivning.

RESULTAT
I Kristinehamn har 5,3% av den
totala bebyggelsen bedömts som
kulturhistoriskt värdefull och i Stor-
fors uppgår andelen till 5,4%. De
relativt låga siffrorna kan delvis bero
på att tidigare utpekade miljöer el-
ler byggnader med kulturhistoriska
kvaliteter har utsatts för stora för-
ändringar och därför valts bort.

En genomgång av detaljplaner,
områdesbestämmelser mm i respek-
tive kommun visar att 11% av de
kulturhistoriskt värdefulla fastighe-
terna i Kristinehamn har någon form
av långsiktigt skydd. I Storfors om-

fattas endast 3% av den kulturhis-
toriskt värdefulla bebyggelsen av
motsvarande skydd och då enbart
genom KML. Såväl Storfors kom-
mun som Kristinehamn har härutö-
ver ett flertal områdesbestämmelser
med utökad lovplikt för de kultur-
historiskt värdefulla miljöerna.
Angivelserna visar att Kristinehamn
och Storfors kommun har sysselsatt
sig med problematiken.

LÄNSSTYRELSENS
BEDÖMNING
Den översiktliga inventeringen i
Kristinehamns och Storfors kom-

mun har ökat kunskapen om den
kulturhistoriska bebyggelsen i
denna del av länet. Kulturhistoriskt
värdefulla byggnader och miljöer
har identifierats samt vilken andel
av dessa som är långsiktigt skyddad.
Detta i enlighet med delmål 2 en-
ligt miljökvalitetsmålet ”God be-
byggd miljö”. Undersökningen vi-
sar på ett behov av ihärdigt fortsatt
arbete för att uppnå miljömålet som
innebär att minst 25% av den vär-
defulla bebyggelsen skall vara skyd-
dad 2010. Inventeringen kan också
utgöra ett underlag för framtida ar-
bete med ett långsiktigt skydd av

Uppföljning av kulturmiljöprogram
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse i Storfors och Kristinehamn

Erika Hedenskog, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet

Storfors kyrka. Kyrkan är ritad av Tor Engloo 1959. Fasaden är klädd med Glavaskiffer.
Kyrkan är skyddad enligt kulturminneslagen.
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den kulturhistoriskt värdefulla be-
byggelsen.

LÄSTIPS
Kulturmiljöprogram för Storfors

kommun, Värmlands museum
1992.

Använd oss väl...!, åtgärdspro-
gram för kulturhistoriska miljöer och
byggnader i Kristinehamns kom-
mun, EFEM arkitektkontor 1991.

REFERENSER
Indikatorer för kulturhistorisk

bebyggelse, rapport om miljömåls-
uppföljning inom miljökvalitets-
målet God bebyggd miljö, Länssty-
relsen Halland 2002:23.

Pm från Boverket, Otto Ryding,
Indikatorer för utvärdering av del-
mål 2 under God bebyggd miljö.

Smedjan i Frosteruds by, Rudskoga.
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Långsiktigt skydd och andra möjligheter
Det mest långtgående skyddet för en byggnad åstadkoms
genom kulturminneslagen(KML), bl a genom
byggnadsminnesförklaring av synnerligen märkliga bygg-
nader eller av mer ordinära byggnader som ingår i ett
synnerligen märkligt bebyggelseområde. Dessutom är kyr-
kobyggnader uppförda t o m 1939 automatiskt skyddade
enligt KML samt ett antal utvalda yngre kyrkobyggnader.
Beslut enligt KML fattas av länsstyrelsen. Genom plan- och
bygglagen (PBL) har kommunerna möjlighet att utforma
skydds- och/eller varsamhetsbestämmelser för kulturhis-
toriskt värdefull bebyggelse i detaljplan eller områdes-
bestämmelser. Ett område kan även förklaras som kultur-
reservat enligt 7 kap 9§ miljöbalken. Skyddsformen avser
dock främst ett skydd för landskapet. De effektivaste möj-
ligheterna att säkerställa de kulturhistoriska värdena hos
bebyggelsen ger PBL, där skyddet kan avvägas på en för
området relevant nivå. Förutom de juridiska redskap som
står till förfogande har kulturmiljövården ofta betonat vik-
ten av information till allmänheten och tillgången till anti-
kvarisk kompetens i kommunerna som en förutsättning
för att bebyggelsens och landskapets kulturvärden skall
kunna tillvaratas på lång sikt.

Fördjup ning



71

Fördjup ning

Fram till början på 1950-talet
fanns det utter utmed kusterna
samt vid vattendrag och sjöar i
hela Sverige utom på Gotland.
Sedan dess har antalet uttrar
minskat kraftigt, främst på grund
av miljögifter, regleringar av vat-
tendrag, utbyggnad av vattenfall
och strömsträckor samt biltrafik
och drunkning i fasta fiskered-
skap. Antalet döda uttrar som in-
kom till Naturhistoriska
riksmuseet ökade dock markant
under 1990-talet jämfört med
1980-talet  och inventerings-
resultat från undersökningar ge-
nomförda på 90-talet tyder på att
den svenska utterstammen ökar
både i antal och utbredning.  Re-
sultat från undersökningar som
bedrivits  de senaste åren pekar
på att uttern är på väg tillbaka
även i Värmland

Utter (Lutra lutra)  förekom fram
till 50-talet  i större delen av Sverige
och   finns idag kvar längs vissa älv-
dalar i Norrland samt i delar av
större vattensystem på några ställen
i Götaland och Svealand. Djuren är
nattaktiva och söker i första hand
sin föda i vattnet i form av fisk (lake,
karpfiskar), kräftor och krabbor, in-
sekter och groddjur. Uttern är knu-
ten till vattenmiljöer där sjöar, vat-
tendrag , våtmarksområden och
kustlandskap kan utgöra lämpliga
miljöer men där uttern med sina
stora hemområden kräver samman-
hängande vattensystem som förut-
sättning för livskraftiga bestånd.
Hanars revir kan vara större än 20
km i diameter medan de mer statio-
nära honornas hemområden ligger
på runt 7-10 km i diameter. I sina
hemområden lämnar uttrar marke-
ringar i form av analkörtelsekret el-
ler spillning som ska ge andra passe-
rande uttrar information om den
markerande uttern.

Djuren väljer oftast markerings-
objekt som av en eller annan anled-
ning väcker uppmärksamhet i om-
givningen; exempel på vanliga plat-
ser för markeringar är tuvor, större
synliga rotsystem i strandkanten,
under eller i nära anslutning till
broar, bryggor, stenar, uddar och öar
(se bild).

Honor och hannar träffas regel-
bundet under parningssäsongen
som infaller under senvintern-våren
men under övriga året lever de från-
skilda och honan tar själv hand om

den kull på två-fyra ungar hon fö-
der under senvåren-sommaren.
Ungarna stannar två-tre månader i
grytet varefter de börjar följa med
honan på fiske. Vid ettårsåldern
brukar honan och ungarna skiljas
åt och ungarna är då nära nog full-
vuxna.

Utter är med i habitatdirektivets
annex 2 vilket innebär att de EU-
länder som har arten i sin fauna för-
binder sig att utse samt skydda ett
tillräckligt stort antal områden som
är lämpliga som livsmiljö. I utterns
fall handlar det inte bara om att
säkra enskilda areellt mindre miljöer
av en viss karaktär utan också tillse
att dessa miljöer bildar ett nätverk
med varandra och därmed uppfyl-
ler utterns krav på skilda habitatty-
per inom hemområdet. Utter åter-
finns också i Sveriges rödlista (sår-
bar, kriterium D1) där arter vars
antal könsmogna individer under-
stiger 1000 djur placeras.

HOT OCH ÅTGÄRDER

Miljögifter
Den huvudsakliga anledningen till
den negativa populations-
utvecklingen hos utter under
1950-1980-talet anses av forskare
vara spridningen av miljögifter, då
främst PCB (polyklorerade
bifenyler) som användes som kom-
ponent i bland annat fogmassor,
kitt, färger och plaster. Undersök-
ningar på mink har visat att PCB
påverkar fortplantningen negativt
och det har påvisats att det med en

sänkning av halten PCB i miljön
följer en ökning av antalet uttrar(3).
Andra miljögifter som DDT och
kvicksilver anses inte lika allvarliga
för just  uttern. En påtaglig minsk-
ning av PCB i naturen har skett de
senaste 20 åren men föreningarna
är mycket svårnedbrytbara och cir-
kulerar i ekosystemen under många
år. Kunskapsluckorna är dessutom
stora vad det beträffar nya ämnen
som man idag producerar och som
kommer ut i ekosystemen. PBDE
är förkortningen för föreningar vars
egenskaper liknar de hos PCB och
har redan kunnats konstateras i
Östersjösediment och i ex. älg, fisk-
gjuse och insjöfisk. Hur detta ämne
påverkar uttern idag och i framti-
den vet man inte. En fortsatt iden-
tifiering och sanering av PCB och
andra miljögifter är av största bety-
delse för utterns framtid.

Biotopförstöring
Ett annat stort hot mot uttern är
förstörelse av de naturliga biotoper
där uttern och dess bytesdjur lever.
Vattenreglering, utdikning, täck-
dikning, årätningar, sjösänkning
och torrläggning av våtmarker - på
många olika sätt har utterns
levnadsmiljöer förändrats. Arealen
naturliga vattenmiljöer har helt en-
kelt minskat vilket är synonymt med
att livsutrymmet för utter reduce-
ras.  En fortsatt restaurering av ska-
dade men potentiella utter-
vattendrag anses viktig för utterns
återhämtning. Sådan restaurering
kan bl a innefatta byggande av

Uttern har valt en uppstickande sten i vattendraget som lämplig markeringsplats. Markeringen
sker i form av analkörtelsekret eller spillning, och ger andra förbipasserande uttrar information
om kön, parningsstatur och närvaro hos den markerande uttern.
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Uttern på väg tillbaka
Nelly Grönberg, Länsstyrelsens miljöenhet
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vandringsvägar och våtmarker samt
återställande av lämpliga biotoper
för fisk.

Försurning
Nedfall av försurande ämnen har,
främst i vatten med låg buffert-
förmåga, medfört nedgång eller ut-
slagning av fisk- och kräftbestånd.
Denna begränsning av utterns
näringsunderlag kan delvis förklara
utterns tillbakagång både i Sverige
och resten av Europa. En fortsatt
kalkning i försurningsdrabbade vat-
ten har därför stor betydelse för
utterns återhämtning.

Övriga faktorer som
påverkar populationen
Övergödning av sjöar och vatten-
drag kan medföra syrebrist och ut-
slagning av fisk.

Konkurrens med mink; minken
är konkurrenskraftig bl a tack vare
sin breda födobas.

Uttern fångas ibland oavsiktligt
i fällor för mink och bäver och även
i fiskeredskap.

Mer än hälften av alla uttrar som
inkommer till Naturhistoriska
riksmuseet har dödats av vägtrafik.
Att anlägga viltpassager vid kors-
ningar mellan vägar och vattendrag
är därför en angelägen åtgärd.

Ett problem som förekommer i
Norge men ännu inte rönt någon
större uppmärksamhet i Sverige är
att uttern kan orsaka skada i fisk-
odlingar. Problemen kan motarbe-
tas med skadeförebyggande åtgär-
der och att ersättning för utter-
skador utgår till fiskodlingar.

METOD FÖR
INVENTERING AV UTTER
Inventering av utter kan ske genom
vinterspårning, barmarksspårning,
DNA-analyser och telemetristudier
av radiomärkta uttrar. I Värmland
har Klarälvdalens folkhögskola i
samarbete med Länsstyrelsen ge-
nomfört inventeringar under okto-
ber 2002 och 2003 och man har
avvänt barmarksspårning komplet-
terad med DNA-analyser av insam-

lad utterspillning. Länet har delats
in i tre delar där en del inventeras
varje år för att sedan återbesökas vid
omdrev efter tre år. De tre
inventeringszonerna är närmare be-
skrivna nedan på kartan över resul-
taten från inventeringarna och det
ännu oinventerade området söder
om Ekshärad - väster om Fryken står
på tur inför oktober 2004.

Den internationellt standardise-
rade metoden för barmarksinvente-
ring rekommenderar 30-35
inventeringspunkter per topogra-
fiskt kartblad och urvalet av punk-
ter görs på basis av kunskap om vilka
platser uttrar tenderar att besöka
oftare bl a för att lämna markeringar.

Exempel på sådana lämpliga plat-
ser är in- och utlopp, uddar, broar,
näs, öar samt tydliga förändringar i
terrängen (ovanför samt nedanför
en fors ex.). Vid en så kallad brokoll
söker inventerarna under och runt
om bron efter eventuella spårtecken
medan en inventeringspunkt i an-
slutning till ex. en älvstrand kräver
att minst 200 meters strandremsa
inventeras. Lokalerna som besöks
bedöms vid fältbesöket med avse-
ende på om de är lämpliga att be-
hålla vid återinventering. Det är vik-
tigt att samma lämpliga lokaler åter-
inventeras, att inventeringen följer
samma inventeringsmetod och att
fältarbetet utförs vid samma tid-

Exempel på strategiska markeringsplatser för utter längs stränder. Källa: Reuther et al.).

Fördjup ning
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punkt på året för att inte eventuella
skillnader i resultaten ska bero på
variationen i valet av lokaler eller
förändringar i väderförhållanden.

RESULTAT AV
INVENTERINGAR GENOM-
FÖRDA 2002 OCH 2003
På nedanstående karta över länet
redovisas de inventeringspunkter
där markeringar efter utter har hit-
tats. Hans Ring, projektledare för
utterinventeringarna och lärare på
Klarälvdalens folkhögskola, har ana-
lyserat fyndplatsernas placering och
bedömningen är att det finns cirka
4-6 uttrar i Torsby kommun (in-
venterades 2002) samt cirka 3-4
individer i området söder om Eks-
härad - öster om Fryken (inventera-
des 2003). Som tidigare nämndes
kommer området söder om Eks-
härad - väster om Fryken invente-
ras hösten 2004. DNA - analyserna
av markeringarna är inte gjorda
ännu och kommer ju förhoppnings-
vis ge en säkrare bild av individ-
antalet.

GENETISKA
UNDERSÖKNINGAR
Insamlandet av spillning kommer
framöver kunna användas för ge oss
en än mer klar bild över hur många
individer det rör sig om som lämnat
dessa markeringar eftersom dessa
spillningsprov kommer analyseras
via s. k. DNA-sekvenser. Detta inne-

bär att man kan bestämma vilken
individ som lämnat markeringen
samt avgöra släktskapsförhållanden
och individantal.

UTTERN OCH MILJÖARBETET
Med sin känslighet och höga krav
på miljön är uttern en mycket in-
tressant art att följa inom ramen för
uppföljning av de svenska miljö-
kvalitetsmålen. Uttern är beroende
av  att miljöarbetet blir framgångs-
rikt inom åtminstone 5 av de
svenska miljökvalitetsmålen nämli-
gen  Bara naturlig försurning, Gift-
fri miljö, Ingen övergödning, Le-
vande sjöar och vattendrag samt
Myllrande våtmarker.
Det är glädjande att uttern nu på-
börjat en försiktig återkolonisation i

Värmland.  För att trygga
utterns framtid i Värmland
måste åtgärdsarbetet fort-
sätta. Detta ligger helt i
linje med de förslag som
finns inom det nationella
och regionala miljömålsar-
betet. En fortsatt uppfölj-
ning av utterstammen är
också mycket angelägen.

REFERENSER
Metodmanual för barmarksin-
ventering av utter. Länsstyrelsen i
Västernorrlands län. Publikation
2002:2

Åtgärdsplan för utter. Åke Arons-
son och Maria Bisther, 2001.
Viltskadecenter, Grimsö forsknings-
station, Institutionen för
Naturvårdsbiologi, SLU.

The otter(Lutra lutra) in Sweden
- population trends in relation to
(DDT and total PCB concen-
trations during 1968-99.

Roos, A et al, 2000.
Contaminant Research Group,
Swedish Museum of Natural His-
tory.

Fyndplatser av uttermarkeringar 2002
och 2003. Källa: Klarälvdalens folkhög-
skola 2004.

Spår av utter.
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Länsstyrelserna i Värmlands och
Västra Götalands län samt Vä-
nerns Vattenvårdsförbund har
gett SLU i uppdrag att utarbeta
en modell för att belysa
växtnäringsbelastningen inom
Göta älvs avrinningsområde. Med
modellen kan man bla se vilka
som är de viktigaste kväve- och
fosforkällorna, samt simulera
olika åtgärdsstrategier för att
minska övergödningsproblemen i
avrinningsområdet.

Enligt det nationella miljökvalitets-
målet ”Ingen övergödning” skall
den av människan orsakade
närsaltsbelastningen minska.
Kvävebelastningen på haven söder
om Åland skall reduceras med minst
30% från 1995-års nivå, medan
fosforbelastningen skall minska kon-
tinuerligt fram till 2010 (se särskilt
avsnitt om miljömålet ”ingen över-
gödning” i denna rapport). Av dessa
delmål kommer sannolikt de mins-
kade utsläppen av kväve att bli svå-
rast att klara av.

För att kunna uppnå denna
minskning av kvävetillförsel till ha-
vet via Göta älv skulle det, enligt de
åtgärdsscenarier som har utförts
inom projektet, krävas att minst tre
av de fyra mest effektiva kväve-
reducerande åtgärderna genomförs
fullt ut. Det vill säga att minst tre av
följande åtgärder skulle genomförs
inom hela Göta älvs avrinnings-
område;
•  halvering av den atmosfäriska

depositionen
•  halvering av utsläppen från

punktkällor
•  fördubblad andel betesmar-

ker i kombination med motsva-
rande utökad mängd betesdjur,
samt minimerad användning av
handelsgödsel

•  anläggning av våtmarker på 3%
av åkerarealen.

Dessa åtgärder skulle vardera minska
kvävebelastningen på havet med ca.
1 100 - 1 250 ton per år jämfört
med 1999-års nivå (7-8% per åt-
gärd). Detta innebär att tillsammans
skulle tre av dessa åtgärder ge maxi-
malt en minskad kvävetillförsel på
ca. 22-23% från 1999-års nivå, vil-

ket motsvarar en minskning med
28-29% jämfört med 1995-års
nivå. Samtliga av dessa åtgärder kan
självklart kombineras eller ersättas,
helt eller delvis, med någon eller
några andra åtgärder med en po-
tential att minska belastningen.

De mest effektiva åtgärderna för
att minska fosforbelastningen är
enligt modellen att antingen
minska påverkan från enskilda av-
lopp genom att införa en renings-
grad motsvarande minst slamav-
skiljning + infiltration, alternativt
att övergå till slutna system eller att
anlägga våtmarker på 3% av åkera-
realen. Belastningen på Vänern
skulle därigenom kunna minska
med omkring 42-54 ton per år
(10-12%) per åtgärd, medan mot-
svarande minskad belastning på
havet endast skulle bli 24-31 ton
per år (8-10%).

VAR KOMMER
NÄRSALTERNA IFRÅN?
Tillförseln av närsalter inom Göta
älvs avrinningsområde domineras
till stor del av tillförsel från skogs-
och åkermark. Generellt sett domi-
nerar tillförseln från skogsmark i
den norra delen av avrinningsom-
rådet med de sk skogsälvarna
Upperudsälven, Byälven, Borgvik-
sån, Norsälven, Klarälven och Gull-
spångsälven. I de nedre delarna av

dessa vattensystem är dock bidra-
get från åkermarken mer påtagligt.
I avrinningsområdets södra del kom-
mer närsalterna framförallt från åker-
mark. Åkermarksläckaget är även
betydelsefullt för kvävebelastningen
inom hela Vänerns närområde och
för fosforbelastningen på Dalbo-
sjöns närområde. Fosfortillförseln
inom Värmlandssjöns närområde
utgörs däremot till största delen av
olika punktutsläpp.

Fosforbelastningen från enskilda
avlopp bidrar med omkring 20-
25% av den totala fosfortillförseln
till de olika älvarna och åarna. För
kvävebelastningen är däremot de
enskilda avloppen av mindre bety-
delse och bidrar endast med ca 5%
av den totala belastningen på samt-
liga vattensystem.

HUR STOR ÄR
BELASTNINGEN?
I den skogsdominerade norra delen
av Göta älvs avrinningsområde är
den arealspecifika belastningen av
både kväve och fosfor överlag låg
eller måttligt hög (klass 2-3 enl.
Naturvårdsverkets bedömnings-
grunder för miljökvalitet). I den
jordbruksdominerade södra delen
av området och i Vänerns närom-
råde är däremot belastningen gene-
rellt sett högre (klass 4-5). Detta
gäller även vissa delavrinningsom-

Växtnäringsmodell för Vänern och
Göta älv -ett verktyg för vattenvården
Lars Sonesten, Institutionen för miljöanalys, SLU

Segerstads skärgård i Vänern.
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Figur 1. Arealspecifik bruttobelastning av fosfor (kg P/ha • år) i
delavrinningsområden  inom Värmlands län. Källa: Sonesten m.fl.

Växtnäringsmodellen
Växtnäringsmodellen för Göta älvs avrinningsområde har
upprättats av Institutionen för miljöanalys vid SLU (http://
www.ma.slu.se) på uppdrag av Länsstyrelserna i Västra Gö-
taland och Värmlands län, samt Vänerns vattenvårdsförbund.
Modellen baseras på en indelning av avrinningsområdet i 1513
delavrinningsområden. I arbetet har ingått att beräkna
källfördelning och retention (självrening) av kväve och fos-
for inom området. Dessutom har ett 20-tal olika
åtgärdssimuleringar utförts för att peka på effektiva och prak-
tiskt genomförbara åtgärder för att minska närsalts-
belastningen. Syftet med arbetet är bla att det ska utgöra
underlag för en samlad kväve och fosforstrategi för hela Göta
älvs avrinningsområde.

råden med större punktkällor där
närsaltsförlusterna t.o.m. kan vara
extremt höga (>32 kg N/ha • år,
resp. >0,64 kg P/ha • år). Inom
Värmlands län återfinns en del jord-
bruk också i älvdalarna som är mer
bebyggda jämfört med de omgi-
vande skogsområdena. Detta gör att
närsaltsbelastningen i älvdalarna är
högre än i de omkringliggande
skogsområdena, vilket kan illustre-
ras av betydligt högre fosfor-
belastning inom älvdalarna och
Vänerns närområden än i omgiv-
ningarna (figur 1).
Förutom att bruttobelastningen
från de skogrika områdena i norr är
jämförelsevis lägre än från jordbruk-
sområdena i söder och kring Vä-
nern, så påverkas denna belastning
även av en större retention på sin
väg till Vänern och havet. Närsalts-
retentionen, dvs. förlusten av närs-
alter i ett vattensystem, sker framfö-
rallt i sjöar, våtmarker och vatten-
drag. Detta innebär att retentionen
är störst i vattenrika system, men

också att ett utsläpp till vatten som
tex passerar många sjöar på sin väg
till Vänern eller havet, har mindre
betydelse än ett utsläpp som sker
nära slutrecipienten. Sammantaget
gör detta att exempelvis kväve-
belastningen på havet är störst från
avrinningsområdets södra delar,
medan den är mindre från områ-
dena i norr och speciellt då områ-

den som ligger uppströms Vänerns
östra bassäng, Värmlandssjön (figur
2).
För 1999 beräknas kväve-
belastningen på Vänern totalt ha
uppgått till knappt 20 000 ton,
medan belastningen på Västerha-
vet var nära 16 000 ton. Fosfor-
belastningen på Vänern uppskat-
tas till att samma år ha varit 433 ton
och på Västerhavet ca 322 ton.
Det antropogena tillskottet av kväve
till Vänern, dvs. den av människan
orsakade belastningen, uppgår till
ca 14 000 ton per år. Detta motsva-
rar en ökning med 270% jämfört
med den uppskattade naturliga be-
lastningen på ca 5 200 ton per år.
Motsvarande antropogena kväve-
belastning på Västerhavet beräknas
uppgå till 11 000 ton per år, vilket
skall jämföras med den uppskattade
naturliga belastningen på ca 4 800
ton per år (+230%). Den
antropogent orsakade fosfor-
belastningen beräknas uppgå till
ungefär 260 ton per år för Vänern.
Detta är en ökning med 146% jäm-
fört med den uppskattade natur-
liga belastningen på 176 ton per år.
Motsvarande belastningsökning på
havet är 217 ton per år, vilket skall
jämföras med den naturliga belast-
ningen på ca 105 ton per år
(+207%).

VAD KOSTAR DET?
Kostnadseffektiviteten för att införa
olika typer av närsaltsbegränsande
åtgärder kan variera mycket och är
dessvärre förhållandevis lite under-
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Figur 2. Procentuell andel kväve från enskilda delavrinningsområden som når
havet. Källa: Sonesten m.fl.

Fördjup ning

sökt. Exempelvis anses kväve-
reduktion vid kommunala
avloppsreningsverk, införande av
vintergrön åkermark, samt
anläggandet av våtmarker och dam-
mar vara tämligen ”billiga” och lik-
värdiga åtgärder med avseende på
kostnaden per kg kväve som avlägs-
nas. Däremot är det jämförelsevis
dyrt att bygga ut lagringskapacite-
ten för stallgödsel eller att vidta en
del av åtgärderna inom trafik-
sektorn. För att uppnå miljömålet
”Ingen övergödning” krävs dock
som tidigare nämnts en kombina-
tion av åtgärder, vilket även har kon-
staterats i Naturvårdsverkets
åtgärdsstrategi för att minska kväve-
belastningen på havet (1995). Där
anges att arbetet bör inbegripa åt-
gärder inom jordbruket, utökad
kväverening vid kommunala
avloppsreningsverk och anläggning
av våtmarker.

REFERENSER
Naturvårdsverket 1995. Våt-

marker i vattenvårdens tjänst. Na-
turvårdsverket informerar, tema-
fakta sjöar och vattendrag, maj
1995.

Naturvårdsverket 2000.
Bedömningsgrunder för miljö-
kvalitet - Sjöar och vattendrag. NV
Rapport 4913.

Sonesten L, Wallin M. & Kvar-
näs H. Kväve och fosfor till Vänern
och Västerhavet - Transporter, re-
tention och åtgärdsscenarier inom
Göta älvs avrinningsområde. Prel.
slutrapport, Inst. för Miljöanalys,
SLU.
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Verksamheten vid Akzo Nobels
fabrik i Skoghall släppte under
många år ut stora mängder kvick-
silver i miljön. Ett flertal åtgärder
genomfördes för att minska ut-
släppen. Nu pågår sanering av
områden med höga halter av
kvicksilver i anslutning till fabri-
ken.

För att tillgodose massaindustrins
behov av klor och alkali anlades en
fabrik 1917-18 i Skoghall på
Anholmen, då en bergsholme utan
landförbindelse. Fabriken startades
14 augusti 1918 och liksom i öv-
riga Europa användes elektrolys av
koksaltlösning med amalgam-
metoden d.v.s. användning av
kvicksilver som en av elektroderna
(katod). Utbyggnad skedde sedan i
etapper med kvicksilverceller fram
till år 1965. Den första kvicksilver-
fria anläggningen, den så kallade
membranmetoden, på ca 20 000
ton klor per år togs i drift 1977. All
tillverkning kom under åren  fram
till och med 1989 att konverteras
till kvicksilverfri process. Produktio-
nen har medfört en omfattande
kvicksilverkontaminering av teknisk
utrustning, byggnader, mark och
vattenrecipient. Verksamhetsutöva-
ren, numera Akzo Nobel,  har ge-
nomfört en rad saneringsåtgärder
och har nu en ansökan om avslu-
tande åtgärder inlämnad till miljö-
domstolen. De planerade åtgärderna
omfattar bl a rivning av cellsals-
byggnaden, en ny deponi för
kvicksilverkontaminerade massor
samt övertäckning med mesa av
Arnholmsvikens botten.

UTSLÄPP TILL
LUFT OCH VATTEN
De under åren fram till 70-talets
början höga luftutsläppen med-
förde närdeposition med förhöjda
marknivåer runt fabriken. Samtidigt
bidrog de stora vattenutsläppen till
de kända effekterna som förhöjda
kvicksilverhalter i abborre och
gädda. Fram till 1972 släpptes
processvattnet innehållande kvick-
silver ut i Vänern efter en enkel av-
skiljning av kvicksilverdroppar. Ef-
ter 1972 behandlas vattnet i ett re-
ningsverk innan det släpps ut i den
invallade Anholmsviken dit även
dagvatten och andra vattenutsläpp
lokaliseras. Kvicksilverhalterna redu-
ceras betydligt i reningssteget vilket
bidragit till att minska de totala ut-
släppen av kvicksilver från fabriken.
Efter reningsanläggningen sker en
eftersedimentering i stora cisterner,

där utfällt kvicksilversulfid samlas
tillsammans med järnhydroxidf-
lock. Förutom vattenreningsslam
finns även saltreningsslam och kol
från lutfilter.

FÖRORENADE OMRÅDEN
De områden som i första hand bli-
vit kontaminerade är cellsalarna,
områden där kvicksilverdestillation
och rengöring skett, vätgassystem
samt vissa markområden.

Inom fabriksområdet finns dess-
utom tre landdeponier. Den äldsta
deponien innehåller totalt ca 1000
m3 fast material med ca 240 kg
kvicksilver. Deponi 2, som också är
avslutad, innehåller mycket litet
kvicksilverkontaminerat material.
När saneringen av den nedlagda
klorfabriken påbörjades togs ytter-
ligare en deponi (deponi 3) i drift.
Deponi 2 och 3 kommer att till-
sammans innehålla ca 1200 kg
kvicksilver när saneringsarbetet är
avslutat.

Med ledning av var de olika
verksamheterna ägt rum inleddes
orienterande kartering med hjälp av
porgasmätning för att spåra kvick-
silver i mark. Denna teknik kunde
mycket grovt indikera var Hg-kont-
aminerad jord förekommer men
måste kompletteras med provtag-
ning av jordlagren med borrning. I
samband med schaktningsarbeten
genomfördes även provtagning
med grävskopa inom vissa markytor.
Man fann då att kvicksilverhalte-
rna varierar kraftigt både areellt och
på djupet. Halterna är högst på 0,5-
1,0 m  djup och tycks avta under
1,0 m djup. De allra högsta
kvicksilverhalterna i kontaminerad
jord, vilka ligger inom intervallet
10-1000 mg/kg, har påträffats strax

norr om den gamla cellsalen.
Den invallade Arnholmsviken har
också fått ta emot stora mängder
kvicksilver. I dag avgränsas den inre
delen av Anholmsviken från det
övriga hamnområdet med en bank
och bildar en bassäng vars yta är
60000 m2 och med en volym om
180000 m3 . Muddermassor från
hamnområdet, som var kraftigt
kvicksilverkontaminerat, utnyttja-
des som underliggande tryckbank.
Ytskiktet av den del av banken som
vetter mot sjösidan och som befin-
ner sig under vattenytan, innehål-
ler låga eller något förhöjda halter
av kvicksilver (0,05-0,07 mg/kg
torrt sediment ca 40 m från banken
och 1,4-1,6 mg/kg torrt sediment
ca 20 m från banken).

För att förhindra utlösning av
kvicksilver, speciellt om lågt pH
skulle förekomma, täcktes Anholms-
vikens botten under januari 1973
med ett 50-260 mm tjockt mesa-
skikt. Mesan består huvudsakligen
av kalciumkarbonat med små mäng-
der lätt- och svårlösliga sulfider. Di-
rekt vid utläggningen ökade pH och
halten kvicksilver sjönk i utgående
vatten ganska dramatiskt men kom

Cellsalen med kvicksilverceller från 1942. Dessa var i bruk ända in på 1970-talet. Först 1989 var
alla kvicksilverceller av senare modell ersatta med kvicksilverfri teknologi.

Sanering av kvicksilverbaserade
klor/alkali-fabriken i Skoghall
Rune Wettström - Utvecklingschef vid Akzo Nobel Base Chemicals AB 1971-2002
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att stabiliseras vid halva tidigare ni-
vån

GENOMFÖRD OCH
PLANERAD SANERING

Teknisk utrustning mm
Tills dags datum har all utrustning
såsom celler, rörledningar, pumpar
mm sanerats genom högtrycks-
spolning och lagts i deponi 3. Golv-
rännor och golvbrunnar har bilats
bort och synligt kvicksilver tagits till-
vara. Betongskrotet har lagts på
200-liters fat för vidare behandling
tillsammans med uppsopad sand,
damm, träbitar, tegelstenar, puts,
isoleringsmaterial och plåtbitar. Bara
ett fåtal sådana fat har destillerats
på grund av praktiska problem.
Därför återstår ca 1800 fat. Inne-
hållet av kvicksilver varierar mycket
kraftigt i dessa material och mellan
tunnorna. Det har visat sig vara
praktiskt taget omöjligt att ta repre-
sentativa prover för haltbestämning
i dessa tunnor. En överslagsberäk-
ning, som baseras på alla analyse-
rade delprover, anger ett genomsnitt-
ligt innehåll på 500 g kvicksilver
per tunna, d.v.s. totalt ca 750 kg.

Sulfidslam mm
Omkring 7000 fat med sulfidslam
har destillerats tillsammans med en

del annat avfall och befriats från sitt
kvicksilver innan återstoden depo-
nerats. Spilloljor och annat organiskt
kvicksilveravfall såsom gummi,
trätrallar mm är inte lämpliga att de-
stillera i den typ av ugn som finns i
Skoghall. Avfallet kan inte heller
deponeras utan de ca 250 ton orga-
niska avfall som fanns har transpor-
terats till SAKAB:s anläggning i
Norrtorp för vidare behandling där.
 Kontaminerad jord
I samband med markarbeten för
den nya cellsalen har kontaminerad
jord tagits om hand. Jordmassor
med kvicksilverhalter över 100 mg/
kg, sammanlagt 622 ton har över-
förts till SAKAB. Massor med hal-
ter under 7 mg/kg, sammanlagt ca
200 m3, har deponerats på den be-
fintliga deponi 3. Övriga massor (7-
100 mg/kg), totalt ca 4 000 ton, är
uppgrävda och mellanlagrade un-
der tak i avvaktan på beslut om de-
ponering i den föreslagna
specialdeponien. Ytterligare en min-
dre mängd sådana massor beräknas
grävas upp och deponeras på samma
ställe.

Reningsanläggningen
Efter nedläggningen av den
kvicksilverbaserade tillverkningen
har vattenreningen fortsatt att vara
i drift för att behandla vatten från

saneringsaktiviteterna. Även under
nästa saneringssteg kommer tvätt-
och spolvatten att renas med den
befintliga reningsanläggningen. Det
renade spillvattnet släpps liksom ti-
digare till Anholmsviken.
Kvicksilverhalter under 20 (µg/l ef-
tersträvas i detta utgående vatten.
Vid slutet av saneringen när renings-
anläggningen skall demonteras för
att packas in i deponi kommer tvätt-
och spolvatten att antingen renas
på annat, likvärdigt sätt eller att
skickas till godkänd omhänder-
tagare. Kvicksilverslam kommer där-
för fortsättningsvis att ansamlas i
den särskilda cistern som fungerar
som slamfälla till reningsverket. Före
deponering kommer sulfidslammet
att avvattnas och stabiliseras. Ca
3700 ton innehållande 1500 kg
kvicksilver behöver deponeras.

Byggnader mm
Planerad rivning av den gamla cell-
salen kommer att ge upphov till
drygt 6000 m3 byggnadsmaterial
av vilket ca 95 % avses tas om hand
i den särskilda avfallsdeponien.
Detta rivningsavfall innehåller ca
3000 kg kvicksilver. Halterna i cell-
salens väggar, tak och golv varierar
kraftigt. Delar av inredningen och
vissa byggnadsdelar av cellsalen har
redan demonterats med särskilda

Fabriken.
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tillstånd. Inför rivningen av den
bärande byggnadsstommen har en
särskild rivningsplan upprättats.
Denna har föregåtts av en invente-
ring av samtliga byggnadsmaterial
som även omfattade komplette-
rande provtagning och analys av
materialen. Rivningen av cellsalen
kommer att ske med sådan teknik
att närliggande områden inte kom-
mer att påverkas av ökade kvicksil-
verutsläpp.

Förutom cellsalsbyggnaden av-
ses en spolplatta och renings-

anläggningen rivas. Gasklockan och
reningsanläggningen består till stora
delar av stålplåt vilket skall rengöras
och avyttras för återvinning.
Spolplattan av betong är kont-
aminerad med kvicksilver och avses
behandlas på samma sätt som de
kontaminerade betongplattorna.
Eftersom både spolplatta och re-
ningsanläggning kommer att erfor-
dras under uppbyggnaden av
specialdeponien kommer dessa en-
heter demonteras i ett så sent sta-
dium som möjligt. Därefter måste

motsvarande, men enklare enheter
anläggas provisoriskt och saneras på
ett särskilt sätt, där eventuellt
kvicksilverhaltigt material skickas till
en godkänd omhändertagare.

Planerad ny deponi för bl a
kontaminerade rivningsmassor
Totalt kommer deponien att in-
rymma ca 10 000 m3 avfall med
drygt 5 ton kvicksilver. De mest
kvicksilverhaltiga materialen kom-
mer att deponeras i de centrala de-
larna där de omgivande, skyddande

Beräknat utsläpp av kvicksilver (kg/år) efter och före saneringsåtgärder.  Utsläppen innan saneringen
anges inom parentes. Jämför gärna skissen med fotografiet på föregående sida! Bilden är tagen från före-
tagets miljökonsekvensbeskrivning.
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barriärerna också är kraftigast. Ytterst
läggs ett skyddsskikt av rena mas-
sor, företrädesvis schaktmassor och
morän, vars volym uppgår till drygt
7 000 m3. Deponien kommer att
ligga inom norra fabriksområdet på
ett fastmarksområde med en natur-
ligt relativt tät markyta. Den kom-
mer att uppta en yta om ca 5.000
m2 och dess största höjd blir 6 m.
Deponien kommer att uppfylla kra-
ven enligt de nya EU-direktiven och
den svenska förordningen om de-
ponering av avfall (SFS 2001:512).

Anholmsviken
Trots den stora mängd kvicksilver
som finns i Anholmsvikens sedi-
ment, totalt ca 3400 kg ned till 2 m
djup, har det bedömts vara lämpli-
gast att försiktigt täcka dem i den
väl skyddade Anholmsviken. Detta
arbete omfattar täckning av ca 60
000 m2 sediment varvid ca 30 000
m3 täckmassor kommer att erfordras.
Att muddra upp, avvattna och de-
ponera dem torrt bedöms innebära
större risker i form av slamflykt och
kvicksilveravgång till atmosfären.

ANSÖKAN OM
SANERINGSÅTGÄRDER
I samband med prövningen av  klor/
alkali-tillverkning enligt membran-
metoden 1989-06-12 åtog sig bo-
laget -  Skoghall Kemi AB, helägt
dotterbolag till Stora Kopparbergs
AB -  att inkomma med en särskild
ansökan om sanering av den ned-
lagda kvicksilverbaserade fabriks-
enheten. Ansökan om sanering in-
lämnades till Koncessionsnämnden
för miljöskydd 1990-06-27. Den
omfattade ursprungligen total sane-
ring av de gamla cellsalarna, rengö-
ring och deponering av utrustning,
destillation av slam från vattenren-
ingen och annat kontaminerat ma-
terial, sanering av förorenade mark-
områden samt täckning av
Anholmsvikens botten. En tredje
ugn planerades, som även skulle
kunna hantera organiskt material.
Själva cellsalen var tänkt att bestry-
kas med en isolerande färg efter
högtrycksspolning. Vissa mark-
områden utpekades som nödvän-

diga att gräva ut. Anholmsvikens
botten ansåg bolaget bäst skyddas
från utlösning av kvicksilver genom
täckning med mesa baserat på tidi-
gare positiva erfarenheter. Det vi-
sade sig att Naturvårdsverket hade
en rad invändningar mot bolagets
helhetslösning. Bland annat ansåg
man att en täckning av botten skulle
försvåra senare krav på dioxinsane-
ring om så ansågs nödvändigt. Li-
kaså ansåg verket att ”Svårighet att
få till stånd utveckling av ny teknik
och etablering av centrala/regionala
anläggningar för olika avfallsslag är
dock betydande.....”.

Efter överläggning med Natur-
vårdsverket återkallade bolaget (nu
Eka Nobel Skoghall AB) ansökan  i
vad den avsåg saneringen av
Anholmsviken och i vad den i öv-
rigt  skulle kunna avse annat än de
föreslagna rivnings-, sanerings- och
deponeringsåtgärderna. Likaså av-
stod bolaget från att bygga en tredje
ugn till förmån för SAKAB. Ären-
det kom att drivas ända upp till
regeringsnivå efter överklagande
från naturvårdsverket. Regerings-
beslutet från den 23/3 1995 inne-
bära att frågan om destillering  och
deponering av kontaminerat mate-
rial blev avgjort enligt bolagets öns-
kemål. Sanering av lokaler och visst
markområde ingår i beslutet. En-
ligt villkoren för beslutet skulle
byggnaden saneras till dess max 1
kg Hg per år avgick till atmosfären.
Under arbetets gång stod det dock
klart att den målsättningen för cell-
salen skulle bli svår att uppnå. Bo-
laget har därför omprövat frågan
och förordar rivning av byggnaden.
En ny ansökan har därför lämnats
in till miljödomstolen, 2001-11-
05, med begäran om omprövning
av villkoren för cellsalen. Innebör-
den av detta är att ytterligare en ny
deponi måste tas upp för att rymma
det skrymmande rivningsmaterialet
- dvs den som besktivits ovan. An-
sökan omfattar även de resterande
saneringsobjekten, Anholmsviken
och markområdena i stort. Ärendet
är ännu inte avgjort.

FÖRVÄNTAT RESULTAT
Åtgärderna syftar till att reducera
dagens utsläpp av kvicksilver till luft
och vatten och eliminera dagens till-
fälliga lagring av kvicksilver till för-
mån för en slutlig deponering. Den
förväntade minskningen av utsläp-
pen av kvicksilver till vatten (Vä-
nern) från fabriksområdet motsva-
rar ca 2,0 kg/år, från nuvarande 2,5
kg till 0,5 kg. Det kvarvarande ut-
släppet till vatten om ca 0,5 kg be-
döms komma att gälla under lång
tid framöver. Utsläppen av kvick-
silver till luft från cellsalsbyggnaden
som i dag uppskattas till ca 15 kg/år
beräknas minska kraftigt, eftersom
praktiskt taget allt material med
höga kvicksilverhalter och som har
direkt kontakt med atmosfären har
tagits bort. En bedömning är att det
totala utsläppet till luft från fabrik-
sområdet kommer att vara av stor-
leksordningen 1 kg/år. Denna
minskning bedöms fortsätta även
efter det att saneringsåtgärderna har
avslutats.
De uppnådda resultaten bör ses i
relation till att ca 328 kg kvicksilver
per år deponeras inom Vänerom-
rådets yta och att Vänern tillförs ca
120 kg/år med vattendragen, från
andra industrier och kommuner.
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LÄNSSTYRELSENS
KOMMENTAR
Länsstyrelsen anser att artikeln visar
ett intressant exempel på hur miljö-
belastningen inom ramen för PPP
(polluter pays principle) har mins-
kat kraftigt. Utvecklingen bidrar till
att uppnå miljökvalitetsmålet Gift-
fri miljö.

Som framgår i artikeln är vissa
saneringsåtgärder nu föremål för
prövning. Artikelförfattaren svarar
själv för de uppgifter som framkom-
mer i texten.
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Fördjup ningFörteckning över indikatorer
För de indikatorer som är med i denna rapport anges sidnummer. De indikatorer för vilka sidhänvisning saknas
har vi antingen inte ännu tagit fram data för, eller också har vi av flera orsaker valt att inte visa dem i rapporten, tex
beroende på att data ännu inte är tillräckligt kvalitetssäkrade för att redovisas.

Miljömål Nr Sid Beskrivning

Begränsad 
klimatpåverkan

1 7 Energianvändningper år i Värmlands län

6 8, 9 Utsläpp och fördelning av de klimatpåverkande ämnenat som 
koldioxidekvivalenter

S1 8 Utsläpp av koldioxid i Värmlands län; antal ton per sektor

S39 - Person- och godstransporter med bil, person-km resp ton-km per 

Frisk luft 15 - Antal och andel företag och kontor med miljöledningssystem

21 14 Halten av bensen i tätortsluft

25 - Antal kommuner där gränsvärden, miljökvalitetsnormer eller miljömål 
för luftkvalitet överskrids

27 - Areal där halten av marknära ozon överskrider tröskelvärde för skydd 
av hälsa och grödor samt orsakad ekonomisk förlust för skördeskador

29 - Andel vedeldade villapannor som uppfyller utsläppskrav

S11 14  Halt av partiklar (PM 10) i tätortsluft

S12 14 Halt av sot i tätortsluft

S28 - Antal kommuner där halten max 5 mikrogram/m3 för svaveldioxid ej 
uppnåtts

S3 13 Halt av svaveldioxid i tätortsluft

S4 - Utsläpp av svaveldioxid från de största punktkällorn i Värmland, ton/år

S19b 12 Halt marknära ozon

S19a 12 Halt ozon i tätortsluft

S6 13 Halt kvävedioxid i tätortsluft, som timmedelvärde och årsmedelvärde

S7 - Utsläpp av kvävedioxid från vägtrafik, kg/capita per kommun

S8 Utsläpp av kvävedioxid från de största punktkällorna i Värmland, 
åS9 13 Utsläpp av VOC i Värmlands län fördelat på sektorer 

Bara naturlig 
försurning

24 19 Utsläpp av kväveoxider fördelat på sektorer 

31 15 Nedfall av försurande ämnen och överskridande av kritisk belastning i 
skogsmark och sjöar.

34 17 Antal och areal av försurade sjöar och längd av vattendrag klassade 
enligt bedömningsgrunder

35 35 Surhetsgrad i skogsmark

37 37 Utsläpp av svaveldioxid fördelat på sektorer

38 17 Antal och areal kalkade sjöar och vattendragssträcka, samt 
k t d39 18 Mängd och andel aska från biobränsleeldning som återförs till skogen

40 - Andel långväga (mer än 10 mil) resor som sker med tåg

S13 17 Utveckling av pH-värde i okalkade referenssjöar i Värmland

S42 15 Areal med uttag av GROT, ha

52 - Andel prioriterade ämnen för vilka satta riktvärden överskrids 

Giftfri miljö
55 - Nedfall av tungmetaller mätt som halter i mossa 

56 22 Halter av kemikalier i slam från avloppsreningsverk 

57 - Livsmedel med kostrekommendationer p.g.a.innehåll av miljögifter

63 24 Andel åtgärdade förorenade områden och kostnader för åtgärder.

66 - Andel och mängd varor med innehåll av tungmetaller som insamlas

S44 - Kvicksilver i fisk i Värmland

S23 - Dioxiner i öring och lax i Vänern

S24 - Gifter i sediment i Vänern

S41 - Användning av vissa farliga kemikalier i länets tillverkningsindustri

S42 - Omhändertagande av dagvatten

Skyddande ozonskikt 74 - Andel och antal årligt insamlade uttjänta kylmöbler (kylskåp, frysskåp 
etc.) med ozonnedbrytande ämnen

75 25 Årlig mängd destruerad CFC, HCFC och haloner jämfört med totala 
mängder av dessa ämnesgrupper
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Miljömål Nr Sid Beskrivning

Säker strålmiljö 73 27 Antal fall av hudcancer och andel som misstänks vara orsakade av 
ökad UV-strålning utomhus

36 - Relation mellan olika fiskarter vid provfiske samt total mängd fisk vid 
provfiske

42 29 Tillförsel av kväve och fosfor fördelat på havsområden

45 29 Antal övergödda sjöar klassade enligt Naturvårdsverkets 
bedömningsgrunder

48 - Areal jordbruksmark med miljöstöd för att begränsa näringsläckage

50 - Antal personer (ekvivalenter) anslutna till kommunala 
avloppsreningsverk fördelat enligt reningsmetod

Ingen övergödning 51 - Utsläpp till luft av ammoniak fördelat på sektorer

S14 Fosforhalter i Vänerns större vikar och sjömitt

S14b 30 Fosforhalter i Vänerns sjömitt

S14c 30 Kvävehalter i Vänerns sjömitt

S25 30 Flödesvägd transport av växtnäring från jordbruksmark

S26 - Andel inventerade resp åtgärdade enskilda avlopp inom prioriterade 
områden

Levande sjöar och 
vattendrag

99 32 Antal skyddade sjöar och vattendrag och anslutande miljöer fördelat 
på skyddsform, och typ av biotop och kulturmiljö 

100 - Genomförda åtgärdsprogram för hotade arter med stora behov 
avriktade åtgärder

S45 -  Andel Natura2000-områden med gynnsam bevarandestatus

S15 33 Antal åtgärdade vandringshinder för fisk i Värmlands län

S16 33 Andel dammar med fungerande fiskväg i värmlands län

S17 34 Antal klarälvslaxar som vandrat upp till avelsfisket i Forshaga

S18 34
g g

medelvärde

S22 -  Andel dammar utan 0-tappning

S27 - Näringsämnestillförseln till näringsfattiga sjöar

S36 - Andel åtgärdade av antal fellagda vägtrummor

S37 33 Sträcka och andel återställda vattendrag efterflottledsrensning

Grundvatten av god 
kvalitet

43 - Områden med brunnar som ej uppfyller krav på god 
dricksvattenkvalitet i Livsmedelsverkets dricksvattenkungörelse

87 - Total vattenanvändning fördelat på dricksvatten, industrivatten och 
bevattning

88 36 Vägverkets förbrukning av vägsalt fördelat på län

89 - Alkalinitet och pH i kommunala vattentäkter och Miljöövervakningens 
stationsnät

92 36 Andel vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter enligt miljöbalken

93 36 Antal geologiska bildningar av betydelse för vattenförsörjning som har 
skydd mot exploatering enligt miljöbalken

94 - Avfallsdeponier som uppfyller EU:s direktiv om deponering

S38 - Bekämpningsmedel i grundvatten

Myllrande våtmarker 104 - Årligt antal tillstånd och dispenser för intrång i våtmarken fördelat på 
typer av intrång (P).

105 38 Årlig areal bruten mängd torv, yta och volym

107 38 Klassning av våtmarker och sumpskog efter grad av hydrologisk 
ostördhet, hävd, antal och areal per klass

109 - Areal och andel skyddad våtmark fördelat på skyddsform och typ

111 39 Genomförande av myrskyddsplan och andel som erhållit skydd

112 - Antal och areal nyanlagda och restaurerade våtmarker, med 
kvalitetsbedömningar

S21 39 Areal och andel kalkade våtmarksytor

S40 - Längd skogsbilväg över våtmark
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Miljömål Nr Sid Beskrivning

Levande skogar 33 41 Areal samt andel äldre lövrik skog resp lövskog av total produktiv 
skogsmarksareal

103 - Virkesuttag totalt och fördelat på sågtimmer, massaved och 
ä108 - Antal hotade arter enligt rödlistan

121 - Antal jaktkort och skjutet vilt fördelat på arter

123 40 Mängd hård död ved inom total produktiv skogsmarksareal

124 41 Areal gammal skog samt dess andel av total produktiv 
skogsmarksareal

125 - Areal skogsmark som har påverkats eller kommer att påverkas av 
bränder

126 42 Areal skyddad skogsmark för naturvårds- och kulturmiljövårdsändamål 
och dess andel av total produktiv skogsmarksareal

127 42 Areal med tillräcklig hänsyn till natur- och kulturmiljö, samt andel av 
total produktiv skogsmarksareal

S29 - Förekomst av raggbock

S30 - Landlevande mollusker i skogen

S31 - Andel mijöcertifierad areal

S32 42 Antal tjäderspelsplatser i Värmland

S33 Areal naturliga skogstyper

S45 -  Andel av utpekade NATURA2000-områden som har gynnsam 
bevarandestatus

Ett rikt 
odlingslandskap

41 46 Areal vegetabilisk och mängd animalisk produktion inom jordbruket 
fördelat på typ av gröda respektive djurslag

58 - Förbrukning av växtskyddsmedel mätt som hälso- och miljöriskindex, 
samt försåld mängd och farlighetsindex för övriga

102 45 Antal vårdade landskapselement med miljöstöd eller bidrag till 
kulturmiljövård

108 - Antal hotade arter enligt rödlistan (akut och starkt hotade samt 
å116 - Areal och andel jordbruksmark med god hävd för olika natur- och 

kulturmiljöer
131 - Andel åkermark som odlas ekologiskt och ekologisk 

animalieproduktion
134 44 Areal åker, äng, naturbetesmark och kultiverad betesmark

139 44 Areal skyddad jordbruksmark fördelad på skyddsform och typ av miljö

S45 - Andel av utpekade NATURA 2000-områden som har gynnsam 
bevarandestatus

S35 -  Förekomst av Större vattensalamander

God bebyggd miljö 80 52 Antal bostäder, skolor, förskolor och fritidshem med radonhalter över 
200 och 400 Bq/m3

82 - Antal dricksvattentäkter med radonhalter över 1000 Bq/l

8 51 Mängden avfall till deponi och total mängd avfall

138 51 Andel och mängd återfört slam till jordbruksmark

152 - Areal grönområden i tätorter i relation till bebyggd och hårdgjord yta

155 48, 49

Totalt antal fastigheter som utsätts för bullernivåer överskridande 
gällande riktvärden för trafikbuller

157 - Mängd återvunnet avfall av olika typ (metaller, glas m m)

158 - Äldre byggnader som rivits

159 - Antal byggnader som registrerats i byggnadsregistret och antal 
skyddade kulturmiljöer och byggnader

156a 50 Användning av naturgrus

S46 -

Totalt antal deponier som uppfyller uppställda miljökrav enligt EU:s 
direktiv om deponering av avfall.
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Orginalfoto: Lars Furuholm
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Telefon växel: 054-19 70 00
Expeditionstid: Måndag till fredag 9-12, 13-15
Besöksadress: Våxnäsgatan 5-7, Karlstad
Postadress: 651 86 Karlstad
Hemsida: www.s.lst.se
E-post: lansstyrelsen@s.lst.se


