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Fastställande av nya regionala miljömål för Värmlands län 
Miljömålen för Värmlands län har under 2007 reviderats med utgångspunkt från de gäl-
lande nationella miljömålen.  

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att anpassa de nationella miljömålen och delmålen 
till de regionala förutsättningarna och miljöförhållandena. För miljömålet ”Levande sko-
gar” ansvarar Skogsstyrelsen. Värmlands län omfattas inte av de nationella miljömålen 
”Hav i balans samt levande kust och skärgård” och ”Storslagen fjällmiljö”. 

I processen med att ta fram förslag till nya reviderade mål har kommunerna, näringsliv 
och intresseorganisationer informerats om Länsstyrelsens arbete och bjudits in för infor-
mation och till att inkomma med egen kunskap och egna förslag.  Förslag på nya revide-
rade miljömål i Värmlands län har också remitterats till ett stort antal aktörer och intres-
senter inom länet. 

Beslut 
Nya regionala miljömål fastställs härmed att gälla för Värmlands län. 

Beslut i detta ärende har fattats av landshövding Eva Eriksson. I den slutliga handlägg-
ningen deltog även miljömålsansvariga på Länsstyrelsen, avdelningschef Ingrid Tilly och 
miljömålssamordnare Märet Engström. Miljömålssamordnare Dag Cederborg var före-
dragande. 

Eva Eriksson 
Landshövding  
   Dag Cederborg 
   Miljömålssamordnare 

Bilagor
Rapport: Miljömål för Värmlands län. Reviderade mål 2008. 
Rapport: Miljömål för Värmlands län. Underlagsrapport till reviderade mål 2008. 
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Inledning 
Det övergripande målet för miljöarbetet i Sverige är att lösa de stora miljöproblemen till nästa 
generation. Riksdagen har som ett led i detta arbete antagit mål för miljökvaliteten inom 16 
områden. Dessa är: 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft 

3. Bara naturlig försurning 

4. Giftfri miljö 

5. Skyddande ozonskikt 

6. Säker strålmiljö 

7. Ingen övergödning 

8. Levande sjöar och vat-

tendrag 

9. Grundvatten av god kvalitet 

10. Hav i balans samt levande 

kust och skärgård 

11. Myllrande våtmarker 

12. Levande skogar 

13. Ett rikt odlingslandskap 

14. Storslagen fjällmiljö 

15. God bebyggd miljö 

16. Ett rikt växt- och djurliv  

Värmlands län berörs inte av miljömålen Hav i balans och Levande kust och skärgård samt 
Storslagen fjällmiljö. Länsstyrelsen ansvarar inte heller för miljömålet Levande skogar – det 
gör Skogsvårdsstyrelsen.  

Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser 
som är ekologiskt hållbara på lång sikt. För att konkretisera miljöarbetet på vägen mot miljö-
målen har riksdagen också beslutat om ett antal delmål som gäller för respektive miljömål. 
Det är mellan 1 och 9 delmål per miljömål. Delmålen anger inriktning och tidsperspektiv. 
Några utgör en del av hela miljökvalitetsmålet, andra utgör ett steg på vägen. Nya delmål 
kommer också att behöva utvecklas efter hand. Miljömålen ska utvecklas för att på bästa sätt 
strukturera miljöarbetet att nå det övergripande målet. Miljökvalitesmål och delmål har beslu-
tats i riksdagen tre gånger; 1998, 2001 och 2005. I denna process har det tillkommit, tagit bort 
eller ändrats i särskilt delmålen. Miljökvalitetsmålen bygger på miljömålspropositionen som 
överlämnas av regeringen för beslut av riksdagen . Miljömålsarbetet presenteras i detalj på 
hemsidan www.miljomal.nu som är Sveriges officiella portal för miljömålsarbetet. 

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att anpassa de nationella miljömålen och delmålen till 
de regionala förutsättningarna och miljöförhållandena. Länsstyrelsen har haft uppdraget att 
under 2007 revidera och anpassa målen till de regionala förhållandena. Revideringen omfattar 
främst de delmål som ingår i respektive miljökvalitetsmål, men även ett helt nytt miljökvali-
tetsmål har beslutats; Ett rikt växt- och djurliv.  

Värmlands nya regionala mål som gäller från 2008 och som presenteras i den här rapporten 
har tagits fram med utgångspunkt från de nationella miljömål som beslutats av riksdag och 
regering 2005 utifrån proposition 2004/05:150 – ”Svenska miljömål – ett gemensamt upp-
drag.” 

  
I processen med att ta fram förslag till nya mål har kommunerna, näringsliv och intresseorga-
nisationer informerats om Länsstyrelsens arbete och bjudits in för information och getts möj-
ligheter till att inkomma med egen kunskap och egna förslag. Länsstyrelsen bjöd den 30 maj 
2007 in till ett möte där förslag till reviderade regionala mål presenterades och diskuterades 
med de kommuner, näringslivsföreträdare och organisationer som ville delta.  

Förslag på nya reviderade miljömål i Värmlands län har remitterats till ett stort antal aktörer 
och intressenter inom länet och annonserats via Länsstyrelsens hemsida. 

De inkomna remissvaren presenteras och kommenteras av Länsstyrelsen i underlagsrapporten 
som bifogas till denna rapport.
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Begränsad klimatpåverkan 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Halten av 
växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkon-
vention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som 

innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet 
skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra län-
der ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.” 
 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Minskade utsläpp av koldioxid 
Utsläppen av koldioxid ska år 2010 inte överstiga 1 500 kton, och därmed vara 12 % lägre än 
år 1990. Regionaliserat mål. 

2. Minskade utsläpp av växthusgaser 
Utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas ska år 2010 inte överstiga 1 900 
kton, och därmed vara 11 % lägre än år 1990. Regionaliserat mål. 

3. Minskade utsläpp av koldioxid per invånare 
Utsläppet av koldioxid ska år 2010 inte överstiga 5,5 ton per invånare, och därmed vara 8 % 
lägre än år 1990. Regionaliserat mål. 

4. Minskade utsläpp av växthusgaser per invånare 
Utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan och lustgas ska, mätt som koldioxid-
ekvivalenter, år 2010 inte överstiga 7,0 ton per invånare, och därmed vara 7 % lägre än år 
1990. Regionaliserat mål. 
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Frisk luft 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Luften skall vara 
så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Halten av svaveldioxid 
Halten 5 mikrogram/m³ för svaveldioxid som årsmedelvärde ska vara uppnådd i samtliga 
kommuner år 2010. Regionaliserat mål. 

2. Halter av kvävedioxid 
Halterna 60 mikrogram/m³ som timmedelvärde och 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde för 
kvävedioxid skall i huvudsak underskridas år 2010. Timmedelvärdet får överskridas högst 
175 timmar per år. Målet är identiskt med det nationella. 

3. Halten marknära ozon 
Halten marknära ozon skall inte överskrida 120 mikrogram/m³ som åtta timmars medelvärde 
år 2010. Målet är identiskt med det nationella 

4.1. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen exklusive metan 
År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen exklusive metan (NMVOC) inte översti-
ga 7 000 ton. Regionaliserat mål. 

4.2. Minskade utsläpp av flyktiga organiska ämnen exklusive metan, me-
tanol och etanol 
År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (NMVOC) exklusive metanol och etanol 
inte överstiga 5 000 ton. Regionaliserat mål.  

5. Minskade halter av partiklar 
Halterna 35 mikrogram/ m³ som dygnsmedelvärde och 20 mikrogram/ m³ som årsmedelvärde 
för partiklar (PM10) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får överskridas högst 37 
dygn per år. Halterna 20 mikrogram/ m³ som dygnsmedelvärde och 12 mikrogram/ m³ som 
årsmedelvärde för partiklar (PM2.5) skall underskridas år 2010. Dygnsmedelvärdet får 
överskridas högst 37 dygn per år. Målet är identiskt med det nationella. 

6. Minskade halter av benso(a)pyren 
Halten 0.3 nanogram/ m³ som årsmedelvärde för benso(a)pyren skall i huvudsak underskridas 
år 2015. Målet är identiskt med det nationella. 
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Bara naturlig försurning 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”De försurande 
effekterna av nedfall och markanvändning skall underskrida 
gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande 
ämnen skall heller inte öka korrosionshastigheten i tekniska 
material eller kulturföremål och byggnader.” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Färre försurade vatten  
År 2010 ska högst 5 % av antalet sjöar i Värmlands län som är större än 4 hektar och högst 15 
% av sträckan rinnande vatten med tillrinningsområden som överstiger 15 km2, vara drabbade 
av försurning som orsakats av människan. Regionaliserat mål. 

2. Trendbrott för markförsurningen  
Före år 2010 ska andelen skogsmark i Värmlands län som har hög eller mycket hög surhets-
grad minska i förhållande till 1990-talets nivå. Regionaliserat mål.  

3.1. Minskande totalt utsläpp av svaveldioxid 
De totala utsläppen av svaveldioxid ska år 2010 inte överstiga 1 500 ton. Utsläppsmålet ska 
uppnås utan att användningen av biobränsle begränsas. Regionaliserat mål. 

3.2. Minskande utsläpp av fossilt svaveldioxid 
Utsläppen av svaveldioxid, som inte kommer från användning av biobränsle, ska år 2010 inte 
överstiga 1 000 ton. Regionaliserat mål. 

4. Minskande utsläpp av kvävedioxid 
Utsläppen av kväveoxider i Värmlands län ska år 2010 inte överstiga 6 000 ton.  Regionalise-
rat mål. 
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Giftfri miljö 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Miljön skall vara 
fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av 
samhället och som kan hota människors hälsa eller den biolo-
giska mångfalden.” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöegenskaper 
Senast år 2010 skall det finnas uppgifter om egenskaperna hos alla avsiktligt framställda eller 
utvunna kemiska ämnen som hanteras i Värmlands län. Samma krav på uppgifter skall då gäl-
la för såväl nya som existerande ämnen. 

Senast år 2020 skall det även finnas uppgifter om egenskaperna hos de mest betydande oav-
siktligt bildade och utvunna kemiska ämnena i Värmlands län. Regionaliserat mål. 

2. Hälso- och miljöinformation om varor 
Senast år 2010 skall varor vara försedda med hälso- och miljöinformation om de farliga äm-
nen som ingår. Målet är identiskt med det nationella. 

3. Utfasning av farliga ämnen 
I fråga om utfasning av farliga ämnen skall följande gälla: 

Nyproducerade varor i Värmlands län skall så långt som det är möjligt vara fria från: 
• nya organiska ämnen som är långlivade (persistenta) och bioackumulerande, nya äm-

nen som är cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande 
samt kvicksilver så snart som möjligt, dock senast 2010,  

• övriga cancerframkallande, arvsmassepåverkande och fortplantningsstörande ämnen, 
samt sådana ämnen som är hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande, senast år 
2010 om varorna är avsedda att användas på ett sådant sätt att de kommer ut i krets-
loppet,  

• övriga organiska ämnen som är långlivade och bioackumulerande, samt kadmium och 
bly, senast år 2010. 

Dessa ämnen skall inte heller användas i produktionsprocesser om inte företaget kan visa att 
hälsa och miljö inte kan komma till skada. 

Redan befintliga varor, som innehåller ämnen med ovanstående egenskaper eller kvicksilver, 
kadmium samt bly, skall hanteras på ett sådant sätt att ämnena inte läcker ut i miljön. 

Delmålet omfattar ämnen som människan framställt eller utvunnit från naturen. Delmålet om-
fattar även ämnen som ger upphov till ämnen med ovanstående egenskaper, inklusive dem 
som bildas oavsiktligt. Målet är identiskt med det nationella. 
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4. Fortlöpande minskning av hälso- och miljöriskerna 
Hälso- och miljöriskerna vid framställning och användning av kemiska ämnen ska minska 
fortlöpande fram till år 2010 enligt indikatorer och nyckeltal som ska fastställas av berörda 
myndigheter. Under samma tid ska förekomsten 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. 

6. Efterbehandling av förorenade områden med akuta risker 
Samtliga förorenade områden i Värmlands län som innebär akuta risker vid direktexponering 
och sådana förorenade områden som i dag, eller inom en nära framtid, hotar 
betydelsefulla vattentäkter eller värdefulla naturområden skall vara utredda och 
vid behov åtgärdade vid utgången av år 2010. Regionaliserat mål. 

7. Genomförande av efterbehandling av förorenad mark 
Åtgärder skall under åren 2005–2010 ha genomförts vid så stor andel av de prioriterade för-
orenade områdena att miljöproblemet i sin helhet i huvudsak kan vara löst allra senast år 
2050. Detta innebär för Värmlands del att efterbehandlingsåtgärder skall ha påbörjats vid 
minst fem av de prioriterade områdena i länet senast 2010. Regionaliserat mål. 

8. Dioxiner i livsmedel 
År 2010 skall tydliga åtgärdsprogram som medför en kontinuerlig minskning av halterna av 
för människan skadliga dioxiner i livsmedel ha etablerats. Målet är identiskt med det nationel-
la. 

9. Kadmium 
År 2015 skall exponeringen av kadmium till befolkningen via föda och arbete vara på en så-
dan nivå att den är säker ur ett långsiktigt folkhälsoperspektiv. Målet är identiskt med det na-
tionella. 

10. Slamkvalitet 
Senast år 2015 ska slam från minst 60 % av länets kommunala avloppsreningsverk vara av 
den kvaliteten att det kan läggas på produktiv mark. Länseget mål. 
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Skyddande ozonskikt 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Ozonskiktet 
skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-
strålning.” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Utsläpp av ozonnedbrytande ämnen 
År 2010 ska utsläpp av ozonnedbrytande ämnen till största delen ha upphört. Målet är iden-
tiskt med det nationella. 
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Säker strålmiljö 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Människors 
hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skad-
liga effekter av strålning i den yttre miljön.” 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Utsläpp av radioaktiva ämnen 
År 2010 ska halterna i miljön av radioaktiva ämnen som släpps ut från alla verksamheter vara 
så låga att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. Det individuella dostill-
skottet till allmänheten ska understiga 0,01 mSv per person och år från varje enskild verksam-
het. Målet är identiskt med det nationella. 

2. Hudcancerfall orsakade av ultraviolett strålning
År 2020 ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning inte vara fler än 
år 2000. Målet är identiskt med det nationella. 

3. Kontroll över riskerna med elektromagnetiska fält 
Den nationella kartläggningen av riskerna med elektromagnetiska fält ska följas och nödvän-
diga åtgärder ska vidtas i takt med att sådana eventuella risker identifieras. Regionaliserat 
mål. 
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Ingen övergödning 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Halterna av 
gödande ämnen i mark och vatten skall inte ha någon negativ 
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk 
mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark 
och vatten.” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Minskade fosforutsläpp till vatten 
Fram till 2010 skall de vattenburna utsläppen av fosforföreningar från mänsklig verksamhet 
till sjöar och vattendrag i Värmlands län ha minskat med minst 10 % från 1995 års nivå. De 
största minskningarna skall ske i de känsligaste områdena. Regionaliserat mål. 

2. Minskade kväveutsläpp till vatten 
Senast 2010 ska de vattenburna utsläppen av kväveföreningar från mänsklig verksamhet i 
Värmlands län (exklusive deposition) minskas med minst 10 %. Regionaliserat mål. 

3. Minskade ammoniakutsläpp 
Ammoniakutsläppen från Värmlands län ska år 2010 inte vara större än för år 1995. Regiona-
liserat mål. 

4. Minskade utsläpp av kvävedioxid 
Utsläppen av kväveoxider i Värmlands län ska år 2010 inte överstiga 6 000 ton. Regionalise-
rat mål. 
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Levande sjöar och vattendrag 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Sjöar och 
vattendrag skall vara ekologiskt hållbara, och deras variations-
rika livsmiljöer skall bevaras. Naturlig produktionsförmåga, 

biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och 
vattenhushållande funktion skall bevaras samtidigt som förutsättningar för 
friluftsliv värnas.” 
 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Skydd av natur- och kulturmiljöer 
Senast år 2010 ska minst hälften av de utpekade skyddsvärda miljöerna ha ett långsiktigt 
skydd. Regionaliserat mål.   

2. Restaurering av skyddsvärda vattendrag 
Senast till år 2010 ska minst 25 % av de utpekade värdefulla och potentiellt skyddsvärda vat-
tendragen ha restaurerats. Regionaliserat mål.   

3. Upprättande av vattenförsörjningsplaner för vattentäkter 
Senast år 2009 ska vattenförsörjningsplaner med vattenskyddsområden och skyddsbestäm-
melser ha upprättats för alla allmänna och större enskilda ytvattentäkter. Med större ytvatten-
täkter avses ytvatten som nyttjas för vattenförsörjning till fler än 50 personer eller distribuerar 
mer än 10 m3 per dygn i genomsnitt. Målet är identiskt med det nationella. 

4. Om utsättning av djur och växter 
Senast 2010 ska utsättning av djur och växter som lever i vatten ske på sådant sätt att biolo-
gisk mångfald inte påverkas negativt. Regionaliserat mål.  

5.1. Åtgärdsprogram för hotade arter 
Senast år 2009 ska de åtgärdsprogram för hotade arter i sötvattensmiljöer som Naturvårdsver-
ket fastställt till och med 2007 och som berör Värmlands län vara inledda i vårt län. Regiona-
liserat mål. 

5.2. Nytt åtgärdsprogram för klarälvslax och -öring
Senast år 2010 ska ett nytt åtgärdsprogram för klarälvslax och -öring ha tagits fram och in-
letts. Länseget mål.  

6. Inventering av nyckelbiotoper och bedömning av restaureringsbehov 
Senast 2010 ska en inventering av nyckelbiotoper i vatten samt bedömning av restaurerings-
behov ha genomförts i alla vattendrag med ett avrinningsområde större än 10 km2.  Länseget 
mål. 
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Grundvatten av god kvalitet 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Grundvattnet 
skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra 
till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.” 

 
 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Skydd av geologiska formationer  

Grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande och framtida vattenförsörj-
ning i Värmlands län ska senast år 2010 ha ett långsiktigt skydd mot exploatering som be-
gränsar användningen av vattnet. Målet är identiskt med det nationella. 

2. Konsekvenserna av förändringar i grundvattennivån  
Senast år 2010 ska användningen av mark och vatten inte medföra sådana ändringar av 
grundvattennivåer som ger negativa konsekvenser för vattenförsörjningen, markstabiliteten el-
ler djur- och växtliv i angränsande ekosystem. Målet är identiskt med det nationella.

3. Kvalitetskrav för grundvatten  
Senast år 2010 ska alla vattenförekomster som används för uttag av vatten som är avsett att 
användas som dricksvatten och som ger mer än 10 m³ per dygn i genomsnitt eller betjänar mer 
än 50 personer per år uppfylla gällande svenska normer för dricksvatten av god kvalitet med 
avseende på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet. Målet är identiskt med det natio-
nella.

4. Identifiering av enskilda brunnar med sämre vattenkvalitet  
Senast år 2010 ska områden med enskilda brunnar för vattenförsörjning som inte uppfyller 
gällande svenska normer och anvisningar för enskilt dricksvatten av god kvalitet med avseen-
de på föroreningar orsakade av mänsklig verksamhet, vara identifierade. Länseget mål. 
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Myllrande våtmarker 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Våtmarkernas 
ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall 
bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Strategi för skydd och skötsel av våtmarker
En nationell strategi för skydd och skötsel av våtmarker och sumpskogar ska tas fram senast 
till år 2005. Målet är identiskt med det nationella. 

2. Långsiktigt skydd för våtmarker 
Samtliga värmländska våtmarksområden i ”Myrskyddsplan för Sverige” ska ha ett långsiktigt 
skydd senast år 2015. Regionaliserat mål. 

3. Skogsbilvägar över våtmarker  
Senast år 2010 ska inte skogsbilvägar byggas över våtmarker med höga natur- eller kulturvär-
den eller så att dessa våtmarker påverkas negativt på annat sätt. Länseget mål. 

4. Anläggning och återställning av våtmarker 
I det värmländska odlingslandskapet ska ca 500 ha våtmarker anläggas och/eller återställas 
fram till år 2010. Regionaliserat mål. 

5. Åtgärdsprogram för hotade arter 
Senast år 2009 ska de åtgärdsprogram för hotade arter som Naturvårdsverket fastställt till och 
med 2007 och som berör våtmarker i Värmlands län vara inledda i Värmlands län. Regionali-
serat mål.



17

Levande skogar 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Skogens och 
skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kul-
turmiljövärden och sociala värden värnas.” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Långsiktigt skydd av skogsmark  
Senast år 2010 ska ytterligare 59 100 hektar vara undantaget från skogsproduktion. Av dessa 
arealer ska samhället svara för 23 100 hektar, medan skogssektorn själv på frivillig väg ska 
undanta 36 000 hektar. Regionaliserat mål. 

2. Hård död ved  
Till år 2010 ska mängden hård död ved uppgå till minst 3,5 m3/ha i Värmlands län. Regionali-
serat mål. 

3. Gammal skog 

Till år 2010 ska arealen gammal skog öka med minst 5 %. Målet är identiskt med det natio-
nella. 

4. Äldre lövrik skog  
Till år 2010 ska arealen äldre lövrik skog öka till minst 24 200 hektar (+10 %) inom S-län. 
Regionaliserat mål. 

5. Föryngrad lövskog  
Till år 2010 ska arealen mark föryngrad med lövskog öka. Regionaliserat mål. 

6. Skogsvägar över våtmarker  
Senast år 2004 ska inte skogsbilvägar byggas över våtmarker med höga natur- eller kulturvär-
den eller så att dessa våtmarker påverkas negativt på annat sätt. Länseget mål. 

7. Skydd för kulturmiljövärden  
Skogsmarken ska brukas på ett sådant sätt att fornlämningar inte skadas och så att skador på 
övriga offentligt dokumenterade och värdefulla kulturlämningar är försumbara senast år 2010. 
Regionaliserat mål. 
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Ett rikt odlingslandskap 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Odlingslandska-
pets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och 
livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologis-
ka mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Skötsel av ängs- och betesmarker 
Samtliga ängs- och betesmarker som var i hävd vid Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-
2004, eller som 2004 omfattades av miljöstöd för betesmarker och slåttermarker, ska bevaras 
och skötas på ett sätt som bevarar deras värden. Därutöver ska de naturligt gräsbärande be-
tesmarkerna, inkl de terrestra delarna av betade strandängar, öka med 200 hektar till 2010, och 
arealen brukad ängsmark öka med 20 hektar till 2010. Regionaliserat mål. 

2. Bevarande och nyskapande av småbiotoper i odlingslandskapet 
Mängden småbiotoper och landskapselement i odlingslandskapet ska bevaras i minst samma 
omfattning som år 2000 i hela länet. Regionaliserat mål. 

3. Skötsel av kulturbärande landskapselement 
Mängden kulturbärande landskapselement som vårdas ska år 2010 vara 1 800 km linjeelement 
och 10 000 st punktelement, vilket är en ökning med 70 % jämfört med 2001. Regionaliserat 
mål. 

4. Genetiska resurser hos domesticerade växt- och djurarter 
Senast år 2010 ska det nationella programmet för växtgenetiska resurser vara utbyggt och det 
ska finnas ett tillräckligt antal individer för att långsiktigt säkerställa bevarandet av inhemska 
husdjursraser i Sverige. Målet är identiskt med det nationella.

5. Åtgärdsprogram för hotade arter och biotoper 
Senast år 2009 ska de åtgärdsprogram för hotade arter som Naturvårdsverket fastställt till och 
med 2007 och som berör odlingslandskapet i Värmlands län vara inledda i vårt län. Regionali-
serat mål. 

6. Lantbrukets ekonomibyggnader 
Senast år 2005 ska ett program finnas för hur lantbrukets kulturhistoriskt värdefulla ekonomi-
byggnader kan tas till vara. Målet är identiskt med det nationella.
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God bebyggd miljö 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål: ”Städer, tätorter 
och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. 

Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. Byggnader och 
anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och 
så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser 
främjas.” 
 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Planeringsunderlag 
Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier 
för: 

− hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas 
så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för miljöanpassade och resurs-
snåla transporter förbättras,  

− hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas till vara och utvecklas,  
− hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, vårdas 

och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö som friluftsändamål, samt hur andelen 
hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas,  

− hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minskas, hur förnyelsebara 
energiresurser ska tas till vara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas. 

Delmålet är identiskt med det nationella delmålet. 

2. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse 
Bebyggelsens kulturhistoriska värden skall senast 2010 vara identifierade och ha en långsik-
tigt hållbar förvaltning. Målet är identiskt med det nationella. 

3. Trafikbuller 
Antalet människor som utsätts för trafikbullerstörningar överstigande de riktvärden som riks-
dagen ställt sig bakom för buller i bostäder ska ha minskat med 5 % till år 2010 jämfört med 
år 1998. Målet är identiskt med det nationella. 

4. Uttag av naturgrus 
Uttaget av naturgrus ska 2010 vara högst 300 000 ton. Regionaliserat mål.  

5. Utnyttjande av avfall som resurs och minimering av risker 
 Den resurs som avfall utgör ska tas tillvara i så hög grad som möjligt samtidigt som påverkan 
på och risker för hälsa och miljö minimeras. Regionaliserat mål. 

5.1. Avfallsmängden ska inte öka 
Den totala mängden genererat avfall skall år 2010 vara på samma nivå som den var år 2006. 
Regionaliserat mål. 
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5.2. Minskad uppkomst av farligt avfall 
 Uppkomsten av farligt avfall har minskat till år 2015 jämfört med år 2006. Regionaliserat 
mål. 

5.3. Ökande materialåtervinning 
Senast år 2010 skall minst 50 % av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning, in-
klusive biologisk behandling. Målet är identiskt med det nationella. 

5.4. Återvinning av matavfall 
Senast år 2010 skall minst 35 % av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker 
återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl hemkom-
postering som central behandling. Målet är identiskt med det nationella. 

5.5. Återföring av fosfor från avlopp  
Senast år 2015 skall minst 60 % av fosforföreningarna i avlopp utnyttjas som växtnäring, var-
av minst hälften bör återföras till åkermark. Målet är identiskt med det nationella. 

6. Energianvändning m.m. i byggnader 
Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar och är lägre år 
2010 än år 1995. Detta ska ske bl a genom att den totala energianvändningen effektiviseras 
för att på sikt minska samt att andelen energi från förnybara energikällor ökar. Målet är 
identiskt med det nationella.

7. Byggnaders påverkan på hälsan 
År 2020 ska byggnader och deras egenskaper inte påverka hälsan negativt. Därför ska det sä-
kerställas att: 

• samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tid senast år 2015 har en 
dokumenterat fungerande ventilation,  

• radonhalten i alla skolor och förskolor 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 nationella. 



21

Ett rikt växt- och djurliv 
Av riksdagen fastställt miljökvalitetsmål:”Den biologiska 
mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och 

ekosystemen samt deras funktioner och processer skall värnas. Arter skall 
kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk va-
riation. Människor skall ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med 
rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd. ” 

 

Regionala miljömål för Värmlands län 

1. Hejdad förlust av biologisk mångfald  
Senast år 2010 ska förlusten av biologisk mångfald inom Värmlands län vara hejdad. Regio-
naliserat mål. 

2. Minskad andel hotade arter 
År 2015 ska andelen arter som klassificeras som nationellt hotade, bland de arter som bedöms 
ha funnits i länet år 2000 och som blivit bedömda ur hotsynpunkt, ha minskat med minst 30 % 
jämfört med år 2000, och utan att några av dessa arter försvunnit från länet. Regionaliserat 
mål. 

3. Hållbart nyttjande 
Senast år 2010 ska biologisk mångfald och biologiska resurser i länet nyttjas på ett hållbart 
sätt så att biologisk mångfald upprätthålls på landskapsnivå. Regionaliserat mål. 
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