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Förord

MILJÖARBETET I SVERIGE är långsiktigt och viktigt för en hållbar utveckling och sker 
inom många olika områden av politiken. Därför beslutade riksdagen om miljö-
målssystemets införande 1999. En årlig uppföljning har dock gjorts sedan 1998.  

I Naturvårdsverkets slutsatser lyfts kommunikation av miljöarbetet fram. En 
av de allra viktigaste it- och kommunikationsfrågorna är att tillgängliggöra miljö-
information. En viktig demokratifråga är alltså att alla myndigheter öppet redo-
visar sina data för andra att ta del av och analysera. 

Det finns verktyg, visioner och idéer för att med befintliga styrmedel kunna få 
mer gjort inom miljöarbetet vilket framgår av årets uppföljning av miljömålen. 
Men en del av dessa verktyg är inte utnyttjade till sin fulla potential. Naturvårds-
verket har i tidigare uppföljningar och utvärderingar pekat på att för att miljömå-
len ska nås krävs bland annat att miljömålen får en starkare ställning i konflikter 
med andra samhällsintressen, att insatser behövs i hela samhället och alla politik-
områden – men också att insatser ger resultat.

Senare under 2015 kommer den fjärde fördjupade utvärderingen av miljökva-
litetsmålen och generationsmålet. Där redovisas mer utförliga analyser av miljö-
problem och genomförandeunderskott samt förslag till insatser. I utvärderingen 
ingår fokusområdena näringslivets miljöarbete, hållbar konsumtion samt hållbara 
städer. Där presenteras också bedömningar av måluppfyllelse för de 16 miljö-
kvalitetsmålen. 

Årets uppföljning av miljökvalitetsmålen och etappmålen, samt den kommande 
fördjupade utvärderingen, är ett resultat av samarbetet med de olika miljömåls-
ansvariga myndigheterna inklusive landets länsstyrelser. Utan detta viktiga upp-
följningsarbete så skulle inte det svenska miljöarbetet kunna ges en så bra genom-
lysning av utvecklingen.

Stockholm i mars 2015

Eva Thörnelöf, vik. generaldirektör
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Naturvårdsverkets slutsatser

2015 återstår fem år till dess de uppsatta målen är tänkta att nås. Det pågår många 
aktiviteter i Sverige för att förbättra miljön. Av dessa väljer Naturvårdsverket att 
denna gång lyfta fram kommunikation som ett strategiskt verktyg för miljöarbetet. 
En viktig del av kommunikationen är att visa på de små och stora initiativ samt sats-
ningar som pågår i hela landet på nationell, regional och lokal nivå.

En annan viktig del som Naturvårdsverket pekar på är en beskrivning av varför 
det finns svårigheter att nå målen. Bristen på resurser lyfts ofta fram som en orsak. 
Nu är även kopplingen tydligare till att styrmedel och lagstiftning redan finns men 
att det är tillämpningen som brister.

På motsvarande sätt som tidigare år redovisas översiktligt hur utvecklingen av 
miljön ser ut. När det gäller etappmålen så är flera mål svåra att bedöma. I årets 
nationella uppföljning av miljökvalitetsmålen görs inga bedömningar om målen 
kommer att nås eftersom detta sker i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 
2015. I den görs också fler analyser av styrmedel och åtgärder. (Naturvårdsverket. 
2015. Prel. titel Miljökvalitetsmålen – fördjupad utvärdering av miljömålen 2015. 
Rapport 6662 (in press).) Varje myndighet ansvarar för sin bedömning och redovis-
ning av respektive miljökvalitetsmål och etappmål.

Utvecklingen i miljön går i olika riktningar 

Utvecklingen i miljön bedöms vara positiv för fyra av miljökvalitetsmålen men nega-
tiv för fem. Det finns ofta tydliga kopplingar till de områden där goda satsningar 
görs och där framgångar samtidigt snabbt är synliga. För övriga mål går det inte att 
se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. 

Även om luftföroreningar fortsätter att ge skador på hälsa, växtlighet och kultur-
föremål är utvecklingen positiv under 2014 och sedan många år. Det gäller inte minst 
kväveoxider och svaveloxider. Miljökrav och teknisk utveckling har gett resultat. 

Belastningen av näringsämnen fortsätter under 2014 också minska så som skett 
sedan decennier tack vara effektiva reningsverk, minskade utsläpp från jordbruk 
och luftföroreningar. Men situationen är allvarlig i till exempel Östersjön och åter-
hämtningen har komplexa samband och kommer att ta mycket lång tid. Fler insatser 
behövs.

Två områden med oroande negativ utveckling är att halterna klimatpåverkande 
gaser ökar globalt och att utarmningen av den biologiska mångfalden fortsätter. 
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Utsläppen av klimatpåverkande gaser i Sverige minskar visserligen men utsläpp  
orsakade av svenskars konsumtion ökar och för att klara den svenska visionen om 
nettonollutsläpp år 2050 krävs väl samordnade insatser. Biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster är viktiga värden i många miljökvalitetsmål utöver Ett rikt växt- 
och djurliv. Resurser från staten och bättre hänsyn inom jord- och skogsbruk samt 
andra näringar är nödvändiga för att klara skydd, skötsel och restaurering. 

Etappmålen svårbedömda

Flera av de 24 etappmål som redovisas är svåra att nå eller svåra att bedöma. Många 
etappmål, exempelvis de som rör farliga ämnen, är beroende av internationella och 
politiska överenskommelser. Resurser styr takten i genomförandet av de insatser som 
krävs för flera etappmål, inte minst inom biologisk mångfald.

För de fem etappmål som beslutades under 2014 har tiden varit knapp att bedöma 
läget.

Etappmålet om ökad resurshushållning i byggsektorn bedöms redan vara uppnått. 
Etappmålet Hotade arter och naturtyper bedöms kunna nås genom det pågående 
arbetet. Vidare bedöms etappmålet Utsläpp av växthusgaser nu kunna nås till 2020 
under förutsättning att reduktion genom investeringar i andra EU-länder eller flexibla 
mekanismer genomförs i tillräcklig omfattning, alternativt att ytterligare åtgärder 
införs för att åstadkomma inhemska utsläppsminskningar. 

Även etappmålet Helhetssyn på markanvändningen bedöms kunna nås till 2016. 
Inom luftområdet förväntas nu etappmålet Luftföroreningar från småskalig vedeld-
ning kunna uppnås under 2015. Detta då Naturvårdsverket under året förväntar ett 
slutligt fastställande inom EU av ekodesignkrav för pannor och kaminer med mera. 
Etappmålet Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten nås för två 
av de tre berörda luftföroreningarna (SO2 och partiklar) medan bedömningen för 
NOX är oklar.

Små förändringar i den regionala uppföljningen

Länsstyrelsernas bedömningar är ganska stabila jämfört med året innan. Den totala 
bilden har inte förändras nämnvärt och frånsett en del regionala skillnader så delar 
länsstyrelserna bilden som de nationella miljömålsmyndigheterna ger. 

Några enstaka bedömningar av utvecklingen i miljön har förändrats och det är 
oftast till en mer negativ riktning, men förbättringar finns också. Som exempel kan 
nämnas att när det gäller bedömningen av utvecklingen i miljön för miljökvalitets-
målet Levande skogar så har den justerats i en positiv riktning jämfört med året före. 
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Denna bedömning görs av Skogsstyrelsen regionalt. Den regionala bilden är dock 
även nu mer negativ än Skogsstyrelsens bedömning nationellt. För målen Ingen 
övergödning samt Myllrande våtmarker har två länsstyrelser ändrat bedömning av 
utvecklingen fast då i negativ riktning. 

Behovet av mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster är något länen 
lyfter fram som en förutsättning för att kunna närma sig flera miljömål. Under 
2014 har länsstyrelserna börjat närma sig frågan om hållbar konsumtion. Till-
läggen i generationsmålet 2010 och en starkare betoning av generationsmålet i 
länsstyrelseinstruktionen kan ses som en uppmaning att arbeta mer med hållbar 
konsumtion.

Länsstyrelsernas uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala 
åtgärdsprogram för att nå miljömålen betonas mer än tidigare. Arbetet med detta 
har intensifierats och i slutet av 2014 hade samtliga länsstyrelser utom en fastställt 
eller påbörjat arbete med sådant program, som oftast fungerar som övergripande 
gemensamt program för länets aktörer i miljöarbetet. 

Kommunikation av miljöarbetet viktigt för att nå målen

För att miljömålen ska kunna nås så krävs att medborgare i Sverige på alla nivåer 
får rätt information, eftersom i princip alla behöver bidra till en bättre miljö i sin 
egen vardag och närmiljö. Kommunikation om miljömålen är därför en viktig del 
i alla myndigheters arbete. Exempel från miljöarbetet kan lyftas fram och inspirera 
till nya idéer och initiativ samt leda till en öppen samhällsdebatt.

2014 presenterade Naturvårdsverket, i samarbete med Håll Sverige Rent ett  
studiematerial som kan användas av lärare i undervisningen, anpassat för läro- 
planen från 2011. Syftet är att öka kännedomen om miljömålen i grundskolan. 
Håll Sverige Rent har ett stort kontaktnät med grundskolor genom sitt Grön 
Flagg-nätverk där cirka 2 500 skolor och förskolor ingår. Studiematerialet med 
lektionsupplägg och övningar finns publicerat på webbplatserna miljömål.se och 
hsr.se.

Svenskt näringsliv har arbetat kommunikativt med begreppet miljönytta sedan 
2008. Begreppet inkluderar existerande och framtida varor och tjänster som mins-
kar belastningen på miljön, jämfört med om gammal teknik används. I satsningen 
ingår webbplatsen miljönytta.se. I rapporten ”Varor och tjänster som gör miljö-
nytta i Sverige och världen”, lyfter Svenskt näringsliv fram goda exempel men 
pekar också på förbättringar som kan göras.
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Några andra exempel:
• Naturvårdsverket deltar tillsammans med bl.a. Boverket, Energimyndigheten och 

Kemikalieinspektionen i Konsumentverkets satsning Hallå konsument. En tjänst 
som ska svara på frågor om konsumtion och som startar 31 mars. Naturvårds-
verket har också tagit fram ”Förslag till åtgärder för en mer hållbar konsumtion”

• Kemikalieinspektionen har tagit fram en konsumentwebbplats,  
konsument.kemi.se. I slutet av 2014 publicerades också tjänsten Fråga  
Kemikalieinspektionen

• Länsstyrelserna, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting, SKL, har 
tagit fram en guide som ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med  
miljömål. Den riktar sig till kommunala tjänstemän och politiker

• Luften timme för timme. Naturvårdsverket visar realtidsdata för luftkvalitet 
från kommunernas mätstationer på naturvårdsverket.se

• Länsstyrelsen Skåne tog upp konkreta enkla val och handlingar inför julen 
2014, kopplade till miljömålen, som en del i kampanjen #åretsbästahandling

• Hur ska spetsteknologi inom it-, bio-, rymd- och nanoteknik bidra till att målen 
nås? Fyra tankesmedjor har anordnats av Naturvårdsverket i samarbete med IVL

• Naturvårdsverket gör i samarbete med andra myndigheter och aktörer en  
kommunikationssatsning om ekosystemtjänster som ska pågå till den 31 januari 
2018

• Förbättringsarbete pågår för att utveckla skogsbrukets miljöhänsyn vid avverk-
ning. Gemensamma målbilder har arbetats fram i projektet ”Dialog om miljö-
hänsyn”

• Jordbruksverket har, tillsammans med regionala rådgivare vid hushållnings-
sällskap, drivit informationsprojektet ”Mångfald på slätten”

• Göteborgs stad har 2014 antagit miljömål för begränsad klimatpåverkan och 
ett klimatstrategiskt program

• Naturvårdsverket och Miljödepartementet har under året inlett ett arbete med 
att i Sverige implementera och kommunicera FN:s tioåriga ramverk för hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster (10 YFP), överenskommelsen från FN-
konferensen i Rio de Janeiro 2012

Svårigheter att nå målen

I tidigare uppföljningar och utvärderingar så har frågan om svårigheten att nå miljö-
kvalitetsmålen kopplats ihop med bristen på användande av styrmedel då tillräckliga 
åtgärder inte genomförs. Beslut är ofta fattade men de genomförs inte av flera olika 
orsaker, det så kallade genomförandeunderskottet. Riksrevisonen påpekade detta i 
sin granskning 2013, och nu har även OECD påpekat liknande problem i Environ-
mental Performance Reviews 2014. 
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Här är några exempel på rekommendationer i OECDs rapport:
• Tydliggör vilka miljökvalitetsmål som huvudsakligen kräver nationella  

insatser och vilka som kräver internationella insatser.
• Ställ upp prioriteringar på kort och medellång sikt bland miljökvalitetsmålen 

samt tydligt fastställa ekonomiskt genomförbara åtgärder och anslå till- 
räckliga resurser för att uppfylla dessa prioriteringar inom givna tidsramar.

• Gör ytterligare insatser för att integrera miljöfaktorer och miljökvalitets-
målen i planer för fysisk planering.

• Stärk Naturvårdsverkets kontroll av tillsynsverksamhet som utförs av  
regionala och kommunala myndigheter.

Statskontoret konstaterade 2013 i sin delredovisning av granskningen av myndig-
heternas arbete inom miljömålssystemet att genomförandeansvaret är otydligt. De 
skrev bland annat:

”De flesta av myndigheterna med uppdrag i miljömålssystemet har inte på ett 
tillfredsställande sätt redovisat vilka prestationer de har utfört för att nå målen, 
eller på vilket sätt eventuella åtgärder har bidragit till att nå målen. Det är därför 
oklart i vilken mån myndigheterna bedriver verksamhet som bidrar till att genera-
tionsmålet och miljökvalitetsmålen nås.”

I den Europeiska miljöbyråns, EEAs, rapport Europas miljö 2015 (SOER 2015) 
dras flera viktiga slutsatser kring miljöarbetet, exempel:

• Europas nuvarande miljö- och klimatpolitik har lett till betydande vinster,  
förbättrad miljö och livskvalitet och samtidigt drivit på innovation, ökad  
sysselsättning och tillväxt.

• Europas invånare har de senast 20 åren fått allt renare luft och vatten,  
mindre avfall deponeras och mer resurser återvinns.

• Trots dessa framsteg står Europa inför en rad svårlösta och växande  
miljöutmaningar.

• Det krävs genomgående förändringar av de produktions- och konsumtions-
mönster som ligger till grund för miljöproblemen.

Behovet av styrning

En väg framåt för att stärka arbetet med att nå uppsatta mål är att ta fram stra-
tegier och kommunikationsinsatser för miljöarbetet som är förankrade med flera 
myndigheter. Både länsstyrelser och nationella myndigheter tar också upp behovet 
av resurser, bättre kunskaper och styrning. Länsstyrelserna, liksom flera av de 
nationella målmyndigheterna, pekar på att styrmedel och lagstiftning finns men att 
tillämpningen brister, till exempel när det gäller fysisk planering.
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Enligt den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålen så är resursbristen den 
enskilt viktigaste orsaken till svårigheten med att stärka arbetet med de mål som 
handlar om att skydda olika naturtyper och kulturmiljöer, med undantag för Ett rikt 
odlingslandskap, där näringens ekonomiska förutsättningar bedöms vara den av-
görande frågan.

Ett bra samarbete med markägare nämns av flera länsstyrelser som en framgångs-
faktor. Det är mest de större länsstyrelserna som har genomfört sådana projekt. I 
många fall leder resursbristen till att detta arbete inte heller kan prioriteras.

I tidigare årliga uppföljningar har Naturvårdsverket rapporterat om landsbygds-
programmets betydelse för flera av miljökvalitetsmålen. I det nya programmet finns 
inte längre ersättningar till natur- och kulturmiljöer och det är ändrade förutsätt-
ningar och lägre ersättningsnivåer för stöd till gräsmarker. Även kompetensutveck-
ling inom området Ett rikt odlingslandskap kommer att minska. 

Flera länsstyrelser anger att LOVA-medlen har varit ett viktigt styrmedel inom 
flera miljökvalitetsmål, främst Ingen övergödning och Hav i balans samt levande 
kust och skärgård. Förenklad omprövning av föråldrade vattendomar nämns av flera 
länsstyrelser som en viktig åtgärd för att öka takten i skyddet av vattendrag.

När det gäller målet Levande skogar så visar den regionala uppföljningen att till-
ståndet i flera läns skogar inte är stabilt och att det finns brister i skogsbrukets miljö-
hänsyn samtidigt som bevarandeinsatserna inte räcker till. De styrmedel och resurser 
som finns idag är inte tillräckligt effektiva för att vända utvecklingen.

Havs- och vattenmyndigheten rapporterar i sin uppföljning av målet Hav i balans 
samt levande kust och skärgård, att Östersjön påverkas av klimatförändringar och 
kommer troligen bli varmare, mer försurad och få ännu lägre syrehalt. Vilket betyder 
att nuvarande förvaltning måste förändras för att möta de nya utmaningarna. De 
strategier för förvaltning som finns nu räcker inte för att klara de olika miljömålen 
inom Havsmiljödirektivet, Helsingforskommissionen (Helcom) och miljömåls- 
systemet.

För ett effektivt miljöarbete behövs åtgärdsstrategier med helhetssyn på miljöfrå-
gorna integrerat med andra samhällsmål. Naturvårdsverket och andra målansvariga 
myndigheter inom miljömålssystemet har under 2014 tagit fram flera förslag på stra-
tegier för att stärka arbetet med miljökvalitetsmålen. Boverket har till exempel tagit 
fram förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och Naturvårds-
verket ett förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra 
till att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö kan nås.

I miljöarbetet har lagstiftning, andra regler och insatser gett goda resultat men 
med ökad produktion och konsumtion av varor så riskerar ändå belastningen på 
miljön att öka. Ett tydligt exempel är kemikalieområdet där en handlingsplan har 
tagits fram för att kunna nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö med hjälp av strategin 
för en giftfri vardag.
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Bedömningar av  
utvecklingen i miljön

MILJÖMÅLSSYSTEMET BESTÅR AV generationsmålet, 16 miljökvalitetsmål, precise-
ringar till varje miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Fem av etappmålen beslutade 
regeringen om den 27 februari 2014. 

I årets uppföljning så görs ingen bedömning av om miljökvalitetsmålen kan 
nås, den bedömningen kommer i fördjupad utvärdering 2015. Däremot bedöms 
utvecklingen, alltså i vilken riktning utvecklingen i miljön går.

Varje myndighet som ansvarar för ett miljökvalitetsmål rapporterar om hur 
tillståndet i miljön utvecklas. Det arbetet har sin grund i regeringens proposition 
2009/10:15, ”Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete” samt i regering-
ens beslut 2012 om preciseringar av miljökvalitetsmålen.

När det gäller bedömning av utvecklingen i miljön används dessa alternativ:
• POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv. Under de senaste åren har betydelse-

fulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och/eller 
det går att se en positiv utveckling i miljötillståndet nu och framåt de  
närmaste åren. 

• NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. 
Under de senaste åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se 
någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; 
alternativt positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut var-
andra. 

• NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ. Under de senaste åren har insatser  
i samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en 
negativ utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren.

• OKLAR: Tillräckliga underlag för utvecklingen i miljön saknas, det är inte  
möjligt att ange utvecklingsinriktning.
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Belastningen minskar och i vissa områden minskar övergödningssymptomen, 
men ännu påverkas stora delar av Sverige. Sämst förhållanden råder i Östersjön. 
Åtgärder för att minska utsläpp av övergödande ämnen har gett resultat men 
återhämtningstiden är lång. För att närma oss målet behöver utsläppen minska 
ytterligare, dels i länderna runt våra havsområden, dels från internationell sjöfart.

7. Ingen övergödning

HUR SER UTVECKLINGEN I MILJÖN UT?

MILJÖKVALITETSMÅL Bedömningar av utvecklingen i miljön

Halterna av växthusgaser ökar i atmosfären. Orsaken är i huvudsak utsläpp från 
användning av fossilt bränsle i el- och värmeproduktion, industriprocesser och 
transporter. För att undvika en temperaturökning över två grader och minska 
risken för farlig klimatpåverkan krävs en internationell klimatöverenskommelse. 
I den behöver de globala utsläppen mer än halveras till 2050 och sänkas till 
omkring noll vid seklets slut. 

Förhöjda halter av luftföroreningar orsakar betydande skador på människors  
hälsa, växtlighet och kulturföremål. Fler åtgärder behövs innan miljökvalitets-
målet kan nås. Internationella insatser behövs för att minska halterna av partik-
lar och marknära ozon. Nationellt är ytterligare åtgärder angelägna för att minska 
utsläppen av kväveoxider liksom av partiklar från användning av dubbdäck. 

Tillståndet har förbättrats något i sjöar och vattendrag, men för skogsmark är 
situationen varierande. Ytterligare åtgärder krävs för att minska utsläppen från 
landbaserade källor i Europa och från internationell sjöfart. Nationellt krävs 
åtgärder främst för att minska skogsbrukets påverkan. Det viktigaste som skett 
inom miljöarbetet under 2014 är att förhandlingar har påbörjats av förslaget till 
ny luftvårdsstrategi inom EU.

Stora delar av miljökvalitetsmålet utvecklas positivt. Antalet fall av hudcancer 
har dock ökat under lång tid. Att minska exponeringen för UV-strålning kräver en 
förändring av människors livsstil och attityder kring utseende och solning. Även 
om exponeringen för UV-strålning skulle minska kommer antalet cancerfall att 
öka en period, eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas.

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mycket tyder på att återväxten 
påbörjats. I bedömningen finns dock osäkerheter, dels i det vetenskapliga under-
laget och dels på grund av ozonskiktets naturliga variationer samt klimatets fram-
tida påverkan. Det finns även ett fortsatt hot mot ozonskiktet på grund av fortsatt 
användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta produkter.

Vissa miljögifter minskar, men för många ämnen saknas underlag för att bedöma 
hur halter i människa och miljö har förändrats. Långlivade ämnen är särskilt 
problematiska. Global konsumtion leder till allt större kemikalie- och varuproduk-
tion och ökad diffus spridning av farliga ämnen. För särskilt farliga ämnen har 
begränsning av användningen påbörjats inom EU. Styrmedel utvecklas positivt, 
men fler åtgärder behövs.

1. Begränsad klimatpåverkan

6. Säker strålmiljö

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

5. Skyddande ozonskikt

4. Giftfri miljö

POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv.

NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig 

riktning för utvecklingen i miljön.

NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ.

OKLAR: Tillräckliga underlag för bedömning 

av utvecklingen i miljön saknas.
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MILJÖKVALITETSMÅL Bedömningar av utvecklingen i miljön

Det finns både positiva och negativa utvecklingstrender i sötvattenmiljön. Restau-
rering och återställning av sjöar och vattendrag ger effekt, men det behövs mer 
åtgärder och mer resurser för att komma närmare målet. 

Utökad och förbättrad övervakning krävs för att kunna hitta, prioritera och åt- 
gärda problem med grundvatten. PFAS-föroreningar funna i dricksvattentäkter 
visar på detta behov. Takten behöver öka i arbetet med skydd av grundvatten-
resurser. Åtgärder inom miljötillsyn, samhällsplanering, vattenförvaltning och 
jordbrukssektorn behöver förstärkas och användningen av naturgrus minska. 

De stora problemen i havsmiljön är fortfarande övergödning, miljögifter och del-
vis svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp, syrebrist och främmande 
arter samt att känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer påverkas eller förstörs. För 
att nå målet återstår mycket arbete med att utveckla och genomföra viktiga styr-
medel, såväl i Sverige som på EU-nivå.

Många intressen nyttjar naturresurser i den känsliga fjällmiljön. Vindkraft, gruv-
industri, terrängkörning och annan verksamhet kan påverka miljön negativt. Mer 
kunskap behövs om fjällens kulturmiljövärden, liksom hur mycket störningar  
fjällens ekosystem tål. Fjällmiljön påverkas även av pågående klimatförändringar.

Många arter och naturtyper riskerar att försvinna och ekosystem utarmas. Främ-
mande arter fortsätter att öka. Större hänsyn behövs när resurser nyttjas, liksom 
ökat skydd och bättre skötsel av naturmiljöer. Sverige måste även påverka inter-
nationellt. Styrmedel saknas eller tillämpas inte och det finns inte tillräckliga 
resurser för att biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska bevaras på sikt.

Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfattning och många naturtyper och 
arter har inte gynnsam bevarandestatus. Jordbruksmarkens produktionsförmåga 
bedöms i stort vara godtagbar. För att nå målet behövs ett hållbart och livs-
kraftigt jordbruk i hela landet där det är möjligt att leverera såväl livsmedel som 
natur- och kulturmiljövärden samtidigt som den negativa påverkan på miljön 
fortsätter minska.

Den största utmaningen för att nå miljökvalitetsmålet är urbaniseringen. Förut-
sättningar för en positiv utveckling i miljön har förbättrats genom flera nya natio-
nella styrmedel samt att flertalet kommuner har tagit fram kunskapsunderlag 
och uppdaterat sina styrande dokument. Miljöpåverkan från transporter är svagt 
positiv genom en minskning av persontransporter med bil samtidigt som bilarna 
har blivit mer energieffektiva. Även byggnaderna blir allt mer energieffektiva.

Flera framåtsyftande åtgärder pågår. Arealen gammal skog och skyddad skog 
ökar. För flera skogstyper är bevarandestatusen otillräcklig och många skogs-
levande arter är hotade. Kvaliteten och omfattningen av åtgärder för att motverka 
habitatförlust och fragmentering behöver öka. 

Fortfarande skadas värdefulla våtmarker och vegetation förändras. Natur- och 
kulturvärden samt ekosystemtjänster påverkas negativt. Negativa effekter av 
markavvattning, klimatförändringar, främmande arter och kvävenedfall kvarstår. 
Lagstiftningen för vattenverksamhet behöver ses över. Bevarandeåtgärder som 
skydd, skötsel och restaurering behöver öka liksom hänsynen i olika verksam-
heter.

15. God bebyggd miljö

14. Storslagen fjällmiljö

16. Ett rikt växt- och djurliv

13. Ett rikt odlingslandskap

8. Levande sjöar och vattendrag

10. Hav i balans samt  
 levande kust och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

9. Grundvatten av god kvalitet
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The Swedish Environmental 
Protection Agency’s  
conclusions

As of 2015, five years remain until the planned achievement of the established objec-
tives. Much work is being done in Sweden to improve the state of the environment. 
Within this work, the Swedish Environmental Protection Agency (EPA) has chosen 
to highlight communication as a strategic tool for the environmental work. An 
important aspect of this communication is to raise the profile of the minor and major 
initiatives and efforts that are under way across the country at national, regional and 
local levels.

Another important aspect identified by the EPA is a description of why difficul-
ties are being encountered in achieving the objectives. The shortage of resources is 
highlighted as a cause. The link to the fact that policy instruments and legislation are 
already in place is now also clearer, but it is the application of these tools that is  
failing.

As before, a summary description of environmental trends is presented. As regards 
the milestone targets, many objectives are difficult to assess. In this year's national 
follow-up of the environmental quality objectives, no assessment is made as to 
whether the objectives will be achieved, as this will be done in the in-depth eva-
luation of environmental objectives in 2015. In this evaluation, analyses of policy 
instruments and measures will also be carried out (EPA, 2015. Prel. title Miljö-
kvalitetsmålen – fördjupad utvärdering av miljömålen 2015. (Environmental quality 
objectives – in-depth evaluation of environmental objectives 2015). Report 6662 (in 
press)). Each government agency is responsible for its own assessments and reporting 
of their respective environmental quality objectives and milestone targets.

Divergent environmental trends 

Environmental trends are considered to be positive for four of the environmental 
quality objectives, but negative for five. There are often clear links to the areas where 
excellent initiatives are being carried out and where rapid successes are also visible. 
For other objectives, no clear trend in the state of the environment can be discerned.  

Although air pollutants are continuing to damage health, vegetation and cultural 
heritage, the trend is positive during 2014 and has been so for many years. This  
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particularly applies to nitrogen oxides and sulphur dioxide. Environmental require-
ments and technical developments have produced results. 

Nutrient loads are again continuing to decline in 2014, continuing the trend over 
recent decades as a result of effective sewage treatment plants and reduced emis-
sions from agriculture and air pollutants. However, the situation in the Baltic Sea for 
instance is serious, and the recovery process involves complex interactions and will 
take a very long time. More initiatives are needed.

Two areas with worryingly negative trends are the global increases in greenhouse 
gases and the continuing depletion of biodiversity. Greenhouse gas emissions in Swe-
den are falling, but emissions caused by consumption amongst Swedes are rising and 
well-coordinated initiatives will be needed to achieve the Swedish vision of zero net 
emissions by 2050. Biodiversity and ecosystem services are important values in many 
environmental quality objectives besides A Rich Diversity of Plant and Animal Life. 
Resources from the Government and better consideration within the agriculture and 
forestry sectors as well as other industries are essential in order to bring about pro-
tection, management and restoration.  

Milestone targets difficult to assess

Many of the 24 milestone targets reported are either difficult to meet or difficult to 
assess. Many of these targets, such as those relating to dangerous substances, are 
dependent on international and political agreements. For several of the milestone 
targets, not least in the area of biodiversity, resources determine the pace at which 
the necessary measures can be implemented.

For the five milestone targets that were adopted in 2014, there has been little time 
to assess the situation.

The milestone target concerning increased resource efficiency in the construction 
sector is considered to have already been achieved. The milestone Threatened species 
and habitat types is considered to be achievable through the work currently being 
carried out. In addition, the milestone target Emissions of greenhouse gases is now 
considered to be achievable by 2020 provided that reductions through investments in 
other EU Member States or flexible mechanisms are implemented sufficiently, or that 
further measures are introduced in order to achieve reductions in domestic  
emissions. 

The milestone target A holistic approach to the use of land is also considered to 
be achievable by 2016. As regards air quality, Air pollutants from small-scale wood 
burning is considered to be achievable during 2015. This is because the EPA expects 
ecodesign requirements for boilers and stoves, etc. to be introduced with final effect 
within the EU during the year. The milestone target Limits on emissions of air  
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pollutants from maritime shipping will be achieved for two of the three air polutants 
concerned (S02 and particulate matter), while the situation for NOx is unclear.

Minor changes in regional follow-up

The assessments of the county administrative boards are stable compared with the 
previous year. The overall picture has not changed significantly and, apart from cer-
tain regional differences, the county administrative boards share the views of the 
government agencies responsible for the national environmental objectives.  

Certain assessments of environmental trends have changed, usually in a negative 
direction, but there have also been improvements. For example, the trend for the 
environmental quality objective Sustainable Forests has been adjusted in a positive 
direction compared with the previous year. This assessment has been made by the 
Swedish Forestry Agency regionally. However, the regional picture is still more nega-
tive than the assessment of the Swedish Forestry Agency nationally. As regards the 
objectives Zero Eutrophication and Thriving Wetlands, two county administrative 
boards have revised their assessments of the trend, albeit in a negative direction. 

The need for more sustainable production and consumption patterns is something 
that the counties are highlighting as a precondition for getting closer to achieving many 
environmental objectives. During 2014, the county administrative boards have begun 
to consider the issue of sustainable consumption. Supplements to the 2010 generational 
goal and a stronger emphasis on the goal in the instructions for county administrative 
boards can be seen as a call to step up efforts relating to sustainable consumption.

The task of the county administrative boards to develop, coordinate and imple-
ment regional action programmes in order to achieve the environmental objectives 
is being accorded more emphasis than before. Work on this has been intensified and, 
by the end of 2014, all county administrative boards except one had established or 
begun work on such a programme, which usually acts as a general joint programme 
for the actors in the county that are involved in environmental work.  

Communication regarding environmental work  
is important to achieve the objectives

To achieve the environmental objectives, Swedes at every level must receive the right 
information, as in principle everyone must contribute to a better environment in 
their own everyday lives and local area. Communication concerning environmental 
objectives is therefore an important aspect of the work of every government agency. 
Examples from the environmental work can be highlighted, inspire new ideas and 
initiatives and lead to an open debate within society.
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In 2014, the EPA, in collaboration with The Keep Sweden Tidy Foundation, pre-
sented study materials which can be used by teachers, adapted to the curriculum from 
2011. The aim is to raise awareness of the environmental objectives amongst primary 
and lower secondary schools. Keep Sweden Tidy has an extensive network of contacts 
amongst primary and secondary schools through its Green Flag network, which in-
cludes around 2,500 schools and nurseries. The study materials, which include lesson 
plans and exercises, have been published on the websites miljömål.se and hsr.se.

The Confederation of Swedish Enterprise has been communicating the concept of 
“environmental benefits” since 2008. This concept encompasses both existing and 
future goods and services which reduce the burden on the environment compared 
with old technology. The initiative includes the website miljönytta.se. In the report 
entitled “Varor och tjänster som gör miljönytta i Sverige och världen” (Goods and 
services with environmental benefit in Sweden and the rest of the world), the Con-
federation of Swedish Enterprise highlights some good examples, but also identifies 
improvements which can be made.

Some other examples:
• The EPA is, together with e.g. the National Board of Housing, Building and 

Planning, the Swedish Energy Agency, the Swedish Chemicals Agency, partici-
pating in the Swedish Consumer Agency's Hallå konsument information service 
initiative. This service will give answers to questions concerning consumption 
issues and is scheduled to start on 31 March. The EPA has also prepared a pro-
posal for measures for more sustainable consumption.

• The Swedish Chemicals Agency has set up a consumer website,  
konsument.kemi.se. At the end of 2014, the service Fråga Kemikalie- 
inspektionen (“Ask the Swedish Chemicals Agency”) was also published.

• The county administrative boards, working in partnership with the Swedish 
Association of Local Authorities and Regions, have prepared a guide which will 
provide support and inspiration in the local work relating to the environmental 
objectives. This guide is aimed at local authority officials and politicians.

• Air quality, hour-by-hour The EPA is presenting real-time air quality data from 
municipal measuring stations at naturvårdsverket.se.

• The County Administrative Board of Skåne took up specific and simple choices 
and actions prior to Christmas 2014, linked to the environmental objectives, as 
part of the #åretsbästahandling (best action of the year) campaign.

• How should specialist technology within IT, biotechnology, space technology 
and nanotechnology contribute to attainment of the objectives? Four think-
tanks have been set up by the EPA in partnership with IVL.

• The EPA is, together with other agencies and stakeholders, carrying out a com-
munication initiative concerning ecosystem services, which will continue until 
31 January 2018.
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• Work is under way in order to promote environmental considerations within 
the forestry sector in connection with felling. Joint objective scenarios have been 
developed as part of the project entitled “Dialogue concerning environmental 
considerations”.

• Together with regional advisers from rural economy and agricultural societies, 
the Swedish Board of Agriculture has carried out an information project en-
titled Mångfald på slätten (“Diversity in the fields”).

• In 2014, the City of Gothenburg adopted an environmental objective for  
reduced climate impact and a climate strategy programme.

• During the year, the EPA and the Ministry of the Environment end Energy began 
work to implement and communicate across Sweden the United Nation's ten-year 
framework for sustainable consumption and production patterns (10 YFP), the 
agreement reached at the United Nations conference in Rio de Janeiro in 2012

Difficulties achieving the objectives 

In previous follow-ups and evaluations, the difficulty of achieving the environmen-
tal quality objectives has been linked to the inadequate use of policy instruments, as 
insufficient measures have been carried out. Decisions are often taken but they are 
not implemented for a variety of reasons, the so called implementation deficit. The 
Swedish National Audit Office highlighted this in its 2013 audit, and the OECD has 
now also identified similar problems in Environmental Performance Reviews 2014.  
Some examples of recommendations in the OECD's report are given below:

• clarify which environmental quality objectives primarily require national  
initiatives and which require international initiatives;

• establish priorities in the short and medium term amongst the environmental 
quality objectives and clearly establish economically viable measures and  
estimate adequate resources for fulfilling these priorities within the given time 
frames;

• implement additional initiatives to integrate environmental factors and the  
environmental quality objectives in plans for physical planning;

• strengthen the EPA's control over the supervisory activity that is carried out by 
regional and municipal authorities.

The Swedish Agency for Public Management, in an interim report in 2013 on its 
review of the work of the gover¬nment agencies relating to the environmental objec-
tives system, notes a lack of clarity concerning responsibility for implementation. The 
report stated the following:

“Most government agencies with tasks to perform within the environmental 
objective system have not satisfactorily explained what they have done to achieve the 
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objectives or the way in which any measures have contributed to achievement of the 
objectives. It is therefore unclear to what extent the work of the government agencies 
is contributing to attainment of the generational goal and the environmental quality 
objectives.”

In the report by the European Environment Agency (EEA) entitled The European 
Environment 2015 (SOER 2015), a number of key conclusions are drawn concer-
ning the environmental work, e.g.:

• Europe's current environmental and climate policies have delivered substantial 
benefits for the environment and living standards and also driven innovation, 
increased employment and growth.

• During the past 20 years, Europe's citizens have enjoyed increasingly clean air 
and water, less waste is being sent to landfill and more resources are being re-
cycled.

• Despite these advances, Europe faces many complex and growing environmen-
tal challenges.

• Comprehensive changes are necessary within the production and consumption 
patterns which lie behind the environmental problems.

Need for management

One way forward to promote the work to achieve the established objectives is to 
develop strategies and communication initiatives for the environmental work which 
are anchored amongst more government agencies. Both county administrative boards 
and national government agencies are also taking up the need for resources, greater 
understanding and management. The county administrative boards, like many of the 
national government agencies, point out that policy instruments and legislation are 
in place, but that implementation is failing, e.g. as regards physical planning.

According to the regional follow-up of the environmental quality objectives, the 
scarcity of resources is the single most important reason behind the difficulties being 
experienced in promoting the work relating to the objectives concerning the protec-
tion of habitats and cultural heritage. The exception to this is A Varied Agricultural 
Landscape, where the economic preconditions of the agricultural sector are conside-
red to be the decisive issue.

A good partnership with landowners is noted by a number of county administra-
tive boards as being a factor for success. It is mostly the larger county administra-
tive boards that have carried out such projects. In many cases, the lack of resources 
means that this work cannot be given priority either.

In previous annual follow-ups, the EPA has reported on the importance of the 
rural development programme for many of the environmental quality objectives. The 
new programme no longer contains compensation for valuable natural environments 
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and cultural heritage, and there are also revised conditions and lower compensation 
levels in place for grasslands. Competence development within the area A varied 
Agricultural Landscape is also set to reduce. 

 Many county administrative boards report that the LOVA grant scheme has been 
an important instrument for several objectives, notably Zero Eutrophication and A 
Balanced Marine Environment, Flourishing Coastal Areas and Archipelagos. Simpli-
fied reviews of obsolete water rulings is noted by many county administrative boards 
as an important measure for accelerating the protection of watercourses.

As regards the objective Sustainable Forests, the regional follow-up indicates that 
the state of forests in many counties is unstable, that there are shortcomings in the 
consideration being shown for the environment by the forestry industry and that 
the conservation initiatives being implemented are not enough. The instruments and 
resources that are currently available are not sufficiently effective to reverse the pre-
vailing trend.

In its follow-up to the objective A Balanced Marine Environment, Flourishing 
Coastal Areas and Archipelagos, the Swedish Agency for Marine and Water Manage-
ment reports that the Baltic Sea is being affected by climate change and will probably 
become both warmer and more acidic and see oxygen levels fall further. This means 
that the current management system must be revised in order to face up to these new 
challenges. The management strategies that are currently in place are not sufficient to 
achieve the various environmental objectives within the Marine Strategy Framework 
Directive, the Helsinki Commission (Helcom) and the environmental objective  
system.

To ensure that the environmental work is effective, action strategies with a holis-
tic view of the environmental issues integrated with other societal objectives are 
essential. During 2014, the EPA and other government agencies with responsibilities 
relating to objectives within the environmental objective system have drawn up a 
number of proposals for strategies for strengthening the work relating to the envi-
ronmental quality objectives. The National Board of Housing, Building and Planning 
has for example drawn up a proposal for a strategy for the environmental quality 
objective A Good Built Environment, while the EPA has prepared a proposal for a 
strategy with milestone targets, policy instruments and measures which will contri-
bute to achievement of the environmental quality objective A Magnificent Mountain 
Landscape.

In the environmental work, legislation, other regulations and initiatives have pro-
duced good results but, as a result of an increase in production and consumption of 
goods, there is still a risk that the burden on the environment will increase. A clear 
example of this can be found within the area of chemicals, where an action plan has 
been drawn up to achieve the environmental quality objective A Non-Toxic Environ-
ment with the aid of the strategy for a toxic-free everyday environment.
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Assessment of  
environmental trends 

THE ENVIRONMENTAL OBJECTIVES SYSTEM consists of the generational goal, 16  
environmental quality objectives, specifications for each of the environmental  
quality objectives and 24 milestone targets.  The Government adopted five of the 
milestone targets on 27 February 2014.

In the follow-up carried out during the year, no assessment is made of whether 
the environmental quality objectives can be achieved. This assessment will follow 
in the in-depth evaluation in 2015. However, the trend, i.e. the direction in which 
environmental trends are heading, is assessed.

Each government agency that is responsible for an environmental quality objec-
tive reports on developments in the state of the environment. This work stems 
from Government Bill 2009/10:15, “Swedish environmental objectives – for more 
effective environmental action” and the resolution by the Government in 2012 
concerning specifications of the environmental quality objectives.

The following alternatives are used when assessing environmental trends:
• POSITIVE. The trend in the state of the environment is positive. Significant 

measures have been taken in society in recent years which are judged to  
benefit the state of the environment and/or it is possible to see a positive 
trend in the state of the environment, now and in the next few years. 

• NEUTRAL. No clear trend in the state of the environment can be seen. Nothing 
of significance has occurred in recent years and/or it is not possible to see 
a clear trend in the state of the environment, now or in the next few years; 
alternatively, positive and negative trends relevant to the objective cancel 
each other out. 

• NEGATIVE. The trend in the state of the environment is negative. Measures 
have been taken in society in recent years which obstruct progress towards 
the environmental quality objective and/or it is possible to see a negative 
trend in the state of the environment, now and in the next few years.

• UNCLEAR. Insufficient data are available to assess the trend in the state of the 
environment.
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WHAT IS THE TREND IN THE STATE OF THE ENVIRONMENT?

ENVIRONMENTAL  
QUALITY OBJECTIVE

 
Assessment of environmental trends

Nutrient loads are falling and in some areas symptoms of eutrophication are abating, 
but much of Sweden is still affected. Conditions are worst in the Baltic Sea. Action 
to curb nutrient emissions has produced results, but recovery is slow. To move closer 
to the objective, emissions must be further reduced, both from other countries  
bordering on Swedish sea areas and from international shipping.

7. Zero Eutrophication

Greenhouse gas concentrations in the atmosphere are rising. This is primarily due 
to the use of fossil fuels, mainly for electricity and heat generation, industrial 
processes and transport. An international climate agreement is needed to avoid 
warming of more than 2°C and reduce the risk of dangerous climate change. In it, 
global emissions need to be more than halved by 2050 and reduced to around zero 
by the end of the century.

Elevated concentrations of air pollutants cause significant damage to human health, 
vegetation and cultural heritage.  Further action is needed to meet this objective. 
Internationally, steps must be taken to reduce concentrations of particulates and 
ground-level ozone. At a national level, additional action is required to curb  
emissions of nitrogen oxides and of particulates from the use of studded tyres.

Some improvement has occurred in the acidification status of surface waters, but 
the trends for forest soils are variable. Further action is needed to reduce emis-
sions from land-based sources in Europe and from international shipping. At a 
national level, action is particularly needed to mitigate the effects of forestry. The 
most important development that has taken place within the environmental work 
during 2014 is that negotiations have commenced concerning the proposal for a 
new clean air policy package within the EU.

Positive progress can be seen as regards many aspects of this objective. However, 
the incidence of skin cancer has been increasing over a long period. To reduce 
exposure to ultraviolet radiation, lifestyles and attitudes to sunbathing and personal 
appearance need to change. Even if exposure declines, cancer incidence will  
continue rising for some time, as it can take decades for skin cancer to develop.

Thinning of the ozone layer has stopped, with much evidence indicating that it 
has started to recover. There are uncertainties in the assessment, however, linked 
to both the scientific data and ozone’s natural variability. There is also an ongoing 
threat to the ozone layer from the future influence of climate, continued use of 
ozone-depleting substances, and emissions from end-of-life products.

Some already banned environmental toxins are slowly decreasing in the environment 
and in humans, while other hazardous substances are increasing. However, for many 
substances, no data is available in assessing how concentrations in humans and the 
environment have changed. Persistent substances are particularly problematical. 
Rising global consumption is leading to higher production of chemicals and other 
products, and with it the diffuse release of hazardous substances. For substances 
of very high concern, limits on usage have been introduced within the EU. Policy 
instruments are developing favourably, but more action is needed.

1. Reduced Climate Impact

6. A Safe Radiation Environment

2. Clean Air

3. Natural Acidification Only

5. A Protective Ozone Layer

4. A Non-Toxic Environment

POSITIVE: The trend in the state of the environment is positive.

NEUTRAL: No clear trend in the state of the environment 
can be seen.

NEGATIVE: The trend in the state of the environment is negative.

UNCLEAR: Insufficient data are available to assess the trend 
in the state of the environment.
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ENVIRONMENTAL  
QUALITY OBJECTIVE

 
Assessment of environmental trends

There are both positive and negative trends in freshwater environments. The 
restoration of lakes and watercourses is having an impact, but more action and 
more resources are needed to get closer to the objective.

Expanded and improved monitoring is essential in order to identify, prioritise and 
rectify groundwater problems. This is apparent from findings of PFAS pollutants 
in drinking water sources. The work to protect groundwater resources must be  
accelerated. Measures within environmental supervision, planning, water mana-
gement and agriculture must be strengthened and the use of natural gravel must 
decrease.

Eutrophication, toxic pollutants and to some extent weak fish stocks remain major 
problems for the marine environment. Other concerns are marine litter, oxygen de-
pletion, alien species, and the disturbance or destruction of sensitive habitats and 
cultural heritage. To achieve this objective, much remains to be done to develop 
and implement key policy instruments, both in Sweden and at EU level.

Natural resources in sensitive mountain areas are used by a variety of interests. 
Wind power, mining industry, off-road driving and other activities can have an 
adverse impact on the environment. More needs to be known about mountain 
cultural heritage, and about how much disturbance ecosystems can withstand. 
Current climate change also has an impact on mountain environments.

Many species and habitats are at risk and ecosystems are becoming impoverished. 
Alien species continue to increase. Resources must be used with greater care, 
and natural environments better protected and managed. Sweden must also exert 
influence internationally. Policy instruments are not in place or not being applied, 
and resources are insufficient to conserve biodiversity and ecosystem services in 
the long term.

The farmed landscape is still contracting in extent, and many habitats and 
species do not have a favourable conservation status. The production capacity of 
agricultural land is generally considered to be satisfactory. To achieve the objec-
tive, sustainable, viable agriculture, capable of delivering both food and natural 
and cultural values, is needed throughout the country, while adverse impacts on 
the environment must continue to decrease.

The biggest challenge to achieving the environmental quality objective is urbanisa-
tion. The prerequisites for positive developments in the environment have impro-
ved as a result of new national policy instruments and a better basis for decision-
making at municipal level. The trend in the environmental impact of transport 
is slightly positive as a result of a decline in passenger transport by car and cars 
becoming more energy-efficient. Buildings are also becoming increasingly energy-
efficient.

Numerous forward-looking measures are under way. The areas of old forest and 
protected forest are increasing. The conservation status of numerous forest types 
is unadequate, and many forest species are threatened. The quality and scope of 
measures to counter loss of habitat and fragmentation must increase.  

Valuable wetlands are still being damaged and vegetation is changing. Natural 
and cultural values and ecosystem services are being adversely affected. The 
adverse effects of drainage, climate change, alien species and nitrogen deposition 
remain a problem. The legislation concerning water operations needs to be revie-
wed. Conservation measures, such as protection, management and restoration, 
and environmental consideration in different sectors need to be stepped up.

15. A Good Built Environment

14. A Magnificent  
 Mountain Landscape

16. A Rich Diversity of  
 Plant and Animal Life

13. A Varied Agricultural  
 Landscape

8. Flourishing Lakes and  
 Streams

10. A Balanced Marine  
 Environment, Flourishing  
 Coastal Areas and Archipelagos

11. Thriving Wetlands

12. Sustainable Forests

9. Good-Quality Groundwater
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De 16 miljökvalitetsmålen
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BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN 
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

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

Riksdagen har fastställt två preciseringar: 

TEMPERATUR: Den globala ökningen av medeltemperaturen begränsas till högst  

2 grader Celsius jämfört med den förindustriella nivån. Sverige ska verka inter- 

nationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.

KONCENTRATION: Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att  

koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån  

högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter).

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.

Sammanfattning

Växthusgashalterna ökar i atmosfären. Orsaken är framförallt förbränning av 
fossilbränslen, i huvudsak i el- och värmeproduktion, industriprocesser och trans-
porter. För att undvika en temperaturökning över två grader och minska risken för 
farlig klimatpåverkan krävs en internationell klimatöverenskommelse. I den behö-
ver de i nuläget ökande globala utsläppen mer än halveras till 2050 och sänkas till 
omkring noll vid seklets slut. 

Fokus i FN:s klimatförhandlingar är för närvarande på förberedelserna inför 
det kommande mötet i Paris i slutet av 2015, vid vilket beslut ska fattas om den 
nya klimatöverenskommelsen som efterträder Kyotoprotokollet. Framsteg har 
gjorts inom förhandlingarna, men många frågor är fortfarande olösta. 

Inom EU fattades i oktober 2014 beslut om ett klimat- och energiramverk till 
2030. Beslutet inkluderar mål för växthusgasutsläpp, förnybar energi och energi-
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effektivisering. I Sverige minskar utsläppen, men med dagens styrmedel bedöms 
inte visionen om nettonollutsläpp år 2050 nås. Miljömålsberedningen har fått i 
uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och 
långsiktig svensk klimatpolitik. 

Resultat

Temperatur och koncentration

Enligt riksdagsbeslut är miljökvalitetsmålets innebörd att den globala ökningen av 
medeltemperaturen ska begränsas till högst två grader Celsius jämfört med för-
industriell nivå (det så kallade tvågradersmålet1). För att klara det ska den svenska 
klimatpolitiken utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser 
i atmosfären på lång sikt stabiliseras på högst 400 ppm (miljondelar) koldioxid-
ekvivalenter2. 

Den sammanlagda halten av växthusgaser3 är idag cirka 470 ppm4 koldioxid-
ekvivalenter, och ökar för varje år. Halten av koldioxid, den mest betydelsefulla 
av de växthusgaser människan släpper ut, har på senare tid tidvis uppmätts5 till 
över 400 ppm, vilket är högre än vad halten har varit på minst 800 000 år. Figur 
1 visar de senaste årtiondenas utveckling för koldioxidhalten. Den största delen 
av växthusgasutsläppen orsakas av förbränning av fossila bränslen för el- och 
värmeproduktion, transporter och industrins värmeproduktion, liksom av indu-
striprocesser, jordbruksproduktion och avfallshantering samt avskogning i tropi-
kerna. Utsläpp av partiklar påverkar också klimatet6. Sotpartiklar har en netto-
uppvärmande effekt, medan till exempel sulfat- och nitratpartiklar ger en kylning. 
Den sammanlagda effekten av partikelutsläppen uppskattas vara kylande. Totalt 
beräknas halten av samtliga klimatpåverkande gaser och partiklar i atmosfären 
motsvara cirka 435 ppm koldioxidekvivalenter. 

1 IPCC:s kunskapsöversikt visar att temperaturökningar även under två grader kan ha 
betydande effekter.

2 Koldioxidekvivalent är mängden av en växthusgas, t.ex. metan, uttryckt som den mängd 
koldioxid som ger samma växthuseffekt. 

3 De gaser som avses är koldioxid, metan, lustgas och de fluorerade gaserna HFC, PFC, 
SF6 och NF3 (den så kallade Kyotokorgen), samt de växthusgaser som hanteras under 
Montrealprotokollet.

4 Europeiska Miljöbyrån, 2015. http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/
atmospheric-greenhouse-gas-concentrations-3/assessment

5 http://www.wmo.int/pages/mediacentre/press_releases/pr_991_en.html
6 Partiklarna är kortlivade i luften och har därför inte samma långvariga påverkan som de 

flesta växthusgaser har.
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Den globala medeltemperaturen är idag cirka 0,8 grader högre jämfört med  
medeltemperaturen under 1800-talets andra hälft (Figur 2). Vart och ett av de 
senaste tre årtiondena har varit varmare än samtliga föregående årtionden så 
långt tillbaka som det finns globala mätdata7. Det senaste årtiondet har varit det 
varmaste under perioden. Paleoklimatologisk8 forskning visar att den nuvarande 
genomsnittstemperaturen på norra halvklotet sannolikt är den högsta på minst 
1400 år. 

Under 2013-2014 publicerade FN:s klimatpanel IPCC sin femte stora utvärde-
ring om klimatförändringarna (Assessment Report 5 – AR5). De beräkningar med 
klimatmodeller som finns sammanställda i AR5 visar på en ökning av den globala 
medeltemperaturen i intervallet9 3,2–5,4 grader (jämfört med förindustriell tid) till  
slutet av detta sekel (och fortsatt uppvärmning därefter) om utsläppen fortsätter 

7 Ca år 1850
8 Paleoklimatologi är läran om klimatet under perioder före observationer med 

meteorologiska instrument
9 Intervallet anger sannolik förväntad temperaturökning för scenariet, vilket innebär en 

uppskattad probabilistisk sannolikhet på över 66 %.

ppm

Figur 1. Koncentration av koldioxid i atmosfären, årsmedelvärden 1989–2014

 KÄLLA: ACES, STOCKHOLMS UNIVERSITET INOM MILJÖÖVERVAKNINGSPROGRAMMET
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Koncentrationen av koldioxid i atmosfären ökar på grund av mänskliga utsläpp och avskogning. 
Trenden under de senaste åren visar på en årlig ökning med cirka 0,5 procent. Den förindustriella 
nivån var ca 290 ppm.  

Avvikelser (°C) i förhållande till 1961–1990

Figur 2. Observerade avvikelser av global genomsnittlig yttemperatur
för land och hav 1850–2012
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Observerade avvikelser för globala genomsnittliga yttemperaturer för land och hav från 1850 
till 2012 från tre dataserier. Övre fältet: årsmedelvärden. Nedre fältet: tioårsgenomsnitt, samt 
med skuggning uppskattad osäkerhet för en av dataserierna (den i svart). Avvikelserna är i 
förhållande till genomsnittet för 1961−1990.B
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att öka med nuvarande takt10. Samtidigt visar modellerna att det med kraftiga 
utsläppsreduktioner fortfarande är möjligt att hålla temperaturökningen under två 
grader.  

 

10 Motsvarar ungefärligen RCP8,5
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Miljötillstånd

Utöver temperaturökningen märks den pågående klimatförändringen även i obser-
vationer av exempelvis tillbakagången för majoriteten av jordens glaciärer, stigan-
de havsnivåer, förändrade nederbördsmönster (för Nordeuropas del generellt ökad 
nederbörd) och minskningen av istäcket i Arktis. 

Den ökade koldioxidhalten i atmosfären har också lett till en pågående försur-
ning av världshaven, då en del av den tillförda koldioxiden löses i haven. 

Framtida klimatförändringar om utsläppsutvecklingen fortsätter som idag  
skulle ge mycket djupgående konsekvenser för ekosystem och biologisk mångfald 
runt om i världen liksom för människors samhällen och försörjningsmöjligheter. 
Förändringarna i klimatet bedöms bli större vid våra nordliga breddgrader än 
i världen i genomsnitt. Effekterna kan till exempel bli omfattande för jord- och 
skogsbruket. Känsliga miljöer i fjällen och Östersjön kan skadas eller helt för-
svinna. Konsekvenser för mänskliga system i Sverige handlar om direkta lokala 
effekter men också om indirekta effekter genom förändringar i omvärlden.11

Förutsättningar för målet – internationella klimatförhandlingar

En förutsättning för att minska de globala utsläppen är samarbete mellan världens 
länder. Hittills har det inte gått att enas om tillräckliga utsläppsminskningar för 
att klara tvågradersmålet. 

FÖRHANDLINGSLÄGET

Klimatkonventionens tjugonde partsmöte (COP20) i Lima i december 2014 hand-
lade i hög grad om att lägga grunden inför det nästkommande partsmötet (COP21 
i Paris i november–december 2015), vid vilket en ny överenskommelse ska beslu-
tas, som ska gälla efter utgången av Kyotoprotokollets12 andra åtagandeperiod. 

Resultaten från COP20 innebar vissa steg framåt, även om många frågor läm-
nades obesvarade. Till besluten vid mötet hörde att parterna under första kvartalet 

11 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution 
of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change samt EEA 2015: European briefing: Climate change impacts and adaption. 
I The European Environment – State and Outlook 2015.

12 Protokoll till FN:s klimatkonvention (United Nations Framework Convention on Climate 
Change – UNFCCC) som innehåller bindande överenskommelser om minskade utsläpp av 
sju växthusgaser.
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2015 ska ha lagt fram sina målsättningar vad gäller utsläppsminskningar13 och 
vilken information som ska lämnas i samband med framläggandet av ett åtagande. 
Detta sammanställs av Klimatkonventionens sekretariat. Det sätter även ramarna 
för vidare samtal och samarbete i tekniska frågor som kan stödja länder vid 
omställningen till en klimatvänlig utveckling under tiden fram till 2020. 

NÄSTA STEG I FÖRHANDLINGARNA

Den nya överenskommelsen utformas inom arbetsgruppen Durbanplattformen14 
och ska implementeras från 2020. Överenskommelsen ska bygga på Klimat- 
konventionens grundläggande principer inklusive principen om gemensamma men 
differentierade åtaganden och respektive kapacitet15. Att enas kring hur denna 
princip ska omsättas i åtaganden är en central och svår fråga i förhandlingarna. 
En annan fråga i fokus är den vilja som finns bland många länder om att utforma 
den nya överenskommelsen på ett sådant sätt att parterna ska kunna öka sina 
åtaganden efterhand. 

Förutom frågorna om utsläppsminskningar kommer frågor om inte minst kli-
matanpassning och finansiering, men även teknikspridning och kapacitetsutveck-
ling, att hamna i blickfånget under COP21, frågor som det ännu är oklart i vilken 
mån de kommer att ingå i den nya överenskommelsen. 

Förutsättningar för målet – styrmedel och åtgärder nationellt samt EU

ÖVERGRIPANDE

I oktober 2014 enades EU om unionens klimat- och energiramverk till 2030. 
Överenskommelsen innebär ett mål för växthusgasutsläpp om 40 procents minsk-
ning till 2030 jämfört med 1990 års nivå, ett mål om en andel förnybar energi år 
2030 på 27 procent, samt ett mål om 27 procents energieffektivisering till år 2030 
jämfört med ett referensscenario. Utifrån behovet av globala utsläppsminskningar 
och i förhållande till EU:s nuvarande och historiska utsläpp anser Naturvårds- 
verket inte att det övergripande klimatmålet om 40 procents minskade växthus-
gasutsläpp är tillräckligt ambitiöst16. 

13 Så kallade INDC (Intended Nationally Determined Contributions)
14 The Ad hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action (ADP)
15 Innebär att behovet av utsläppsminskningar behandlas som en gemensam angelägenhet 

för mänskligheten, men att industriländerna tar ett större ansvar på grund av deras höga 
historiska påverkan på dagens och framtidens klimat, höga utsläpp per person, och höga 
kapacitet att agera, samt på grund av övriga ländernas rätt till utveckling.

16 Naturvårdsverket, 2014: Konsekvensanalyser av EU:s klimat- och energiramverk 2030  
– Slutredovisning av uppdrag från regeringen
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I Naturvårdsverkets underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp 
av växthusgaser 205017 (publicerad 2012) analyseras hur Sverige ska kunna nå 
målvisionen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser 2050. I april 2014 
beslutades om en särskild utredning med uppgift att lämna förslag till en strategi 
för hur målvisionen ska uppnås. Utredningens arbete kom senare att integreras i 
Miljömålsberedningens arbete med att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk, vilket 
Miljömålsberedningen fick tilläggsdirektiv om i december 201418. Uppdraget ska 
redovisas i februari 2016. 

I juni 2014 publicerade OECD en granskning av Sveriges miljöarbete19. I 
granskningen framhålls bland annat behovet av ökade ansträngningar om Sverige 
ska kunna klara av att minska växthusgasutsläppen till nettonoll år 2050 och att 
det finns potential för effektivisering av nuvarande styrmedel. 

Genom sitt ägarskap av Vattenfall har svenska staten rådighet över ett av bola-
gen med störst koldioxidutsläpp i Europa. Riksrevisionen inledde under 2014 en 
granskning i syfte att undersöka huruvida Vattenfall genomför åtgärder, och om 
regeringen styr, så att bolagets miljörelaterade hållbarhetsmål uppnås. 

En omvärldsfaktor med särskilt stor påverkan på förutsättningarna för åtgärds-
arbetet gällande Begränsad klimatpåverkan är oljeprisets utveckling. Efter flera års 
höga oljepriser föll priset dramatiskt under slutet av 2014 (i storleksordning en 
halvering). Den fortsatta prisutvecklingen är svårbedömd. Till konsekvenser av det 
nya lägre oljepriset hör att dyrare/”okonventionella” former av fossilbränsleutvin-
ning (exempelvis oljesand, djuphavsolja, arktisk olja), som har haft ett uppsving 
under perioden av högt oljepris, nu får svårare att konkurrera. Till andra konse-
kvenser hör samtidigt att även de icke-fossila bränslenas ställning kan försvagas. 

ENERGI

Både effektiviserad energianvändning och substitution av energikällor behövs för 
att minska klimatpåverkan. I mars 2015 presenterades regeringens sedan tidigare 
aviserade energikommission. Den parlamentariskt sammansatta kommissionens 
syfte kommer att vara att nå en bred överenskommelse om den framtida svenska 
energipolitiken. 

17 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050, Rapport 
6537.

18 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – förslag till klimatpolitiskt 
ramverk

19 OECD, 2014: OECD Environmental Performance Reviews Sweden 2014 – Assessment and 
Recommendations
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Justeringar i elcertifikatsystemet20 aviserades i mars 2015 som innebär att  
Sverige ska finansiera 30 TWh ny förnybar el inom ramen för elcertifikatsystemet 
till 2020 jämfört med 200221, vilket innebär att kvoterna driver fram ytterligare  
2 TWh förnybar energi till år 2020, jämfört med vad som nu gäller. 

Vindkraften har byggts ut snabbt i Sverige under senare år, särskilt landbaserad 
vindkraft. Utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften har däremot gått lång-
samt. Energimyndigheten fick i december 2014 i uppdrag22 att ta fram förslag om 
hur stöd till havsbaserad vindkraft ska utformas för att skapa förutsättningar för 
en utbyggnad av vindkraft till havs. 

För att gynna den småskaliga förnybara elproduktionen finns sedan januari 
2015 möjlighet till skattereduktion för den överskottsel som ”mikroproducenter” 
av el matar in till elnätet.

Nivån för det statliga stödet för installation av solceller har sedan införandet 
2009 successivt minskat (korrelerat till det allt lägre priset för solceller) och är 
från och med januari 2015 maximalt 30 procent till företag och maximalt 20 pro-
cent till övriga. Intresset för stödet har varit stort. Som kan ses i Figur 3 på nästa 
sida har den installerade solcellseffekten i Sverige ökat markant sedan 2009 då 
investeringsstödet infördes samtidigt som systempriset har minskat avsevärt per 
installerad effekt. 

Den växande andelen förnybar energi med oregelbunden (väderberoende) pro-
duktion ökar behovet av flexibilitet i systemet. Detta behov har bidragit till det 
växande intresset för så kallade smarta elnät23. I december 2014 mottog reger-
ingen en rad rekommendationer och förslag på området i en handlingsplan24 från 
Samordningsrådet för smarta elnät. 

Inom ramen för Ekodesigndirektivet, ett minimidirektiv, tas krav på energi- 
och resurseffektivitet successivt fram för produktgrupper, under 2014 kom bland 
annat nya krav för luftvärmepumpar och datorer. Kraven gäller i alla EU:s med-
lemsländer, och åtföljs ofta även av energimärkningskrav enligt Energimärknings-
direktivet, som ytterligare ska driva på utvecklingen av energi- och resurseffektiva 
produkter. 

20 Marknadsbaserat stödsystem infört år 2003 i syfte att på ett kostnadseffektivt sätt öka 
produktionen av förnybar el.

21 Energimyndigheten (2015): Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020. Redovisning 
av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020

22 http://www.regeringen.se/sb/d/19695/a/251961
23 Smarta elnät är ett brett begrepp som vuxit fram nära kopplat till den moderna 

informations- och kommunikationsteknikens utveckling. Begreppet kan beskrivas som 
elnät som kostnadseffektivt kan integrera beteenden och beslut hos alla användare som är 
anslutna till det – elproducenter, elkonsumenter och de som är både och – för att garantera 
ett hållbart kraftsystem med låga förluster och hög kvalitet, försörjningstrygghet och 
säkerhet.

24 Planera för effekt! Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, SOU 2014:84
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Till följd av energieffektiviseringsdirektivets genomförande i Sverige har lag 
(2014:266) om energikartläggning i stora företag under 2014 införts. Den ställer 
krav på att stora företag ska göra en energikartläggning senast den 5 december 
2015 och därefter minst vart fjärde år. Kartläggningen ska ge förslag till hur före-
taget kan energieffektivisera. Förhoppningen är att företag ser en möjlighet till att 
minska sina kostnader och genomför föreslagna åtgärder och därmed samtidigt 
ökar sin konkurrenskraft. En ny lag om kostnadsnyttoanalyser på energiområdet 
började även gälla under 2014, där det i vissa fall ställs krav på att företag ska 
utreda potentialen för användning av kraftvärme, fjärrvärme eller fjärrkyla samt 
spillvärme från industrin i samband med planering av en ny större anläggning för 
produktion av värme och el. 

Systempris, SEK/W

Figur 3. Utvecklingen av den kumulativa installerade solcellseffekten i Sverige
samt utvecklingen av systempriset på solcellsystem, 1992–2013

 KÄLLA: JOHAN LINDAHL, UPPSALA UNIVERSITET 2014 – SVENSK SAMMANFATTNING AV
IEA-PVPS NATIONAL SURVEY REPORT OF PV POWER APPLICATIONS IN SWEDEN 2013

Solceller hör till de tekniker för produktion av förnybar energi som har haft den snabbaste 
utvecklingen under senare år, med avseende på såväl kostnadsminskning som den installerade 
effektens tillväxttakt.
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Under 2014 fattade riksdagen beslut om ändringar i plan- och bygglagen som 
gör att kommuner inte kommer att kunna ställa egna krav på exempelvis energi-
prestanda vid nybyggande. Naturvårdsverket anser att beslutet motverkar arbetet 
med flera miljökvalitetsmål, varav Begränsad klimatpåverkan är ett, detta genom 
att till exempel bromsa upp spridningen av ny teknik och goda miljölösningar. 

TRANSPORTER

Berörda aktörer har under 2014 i remissvar gett synpunkter på utredningen  
”Fossilfrihet på väg25”, vilken beskriver åtgärder och handlingsalternativ för att nå 
den svenska prioriteringen om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. 

Fordonsskatten höjdes i januari 2015, och supermiljöbilspremien har förlängts. 
Premien kommer att gälla under 2015 under samma villkor som tidigare26. Reger-
ingen har samtidigt aviserat att man på sikt vill ersätta supermiljöbilspremien med 
ett så kallat bonus-malussystem27, vilket föreslogs i ”Fossilfrihet på väg”. 

EU-beslut fattades under 2014 om att medelvärdet av koldioxidutsläppen från 
nya personbilar år 2021 ska vara max 95 gram per kilometer. I Sverige är nuva-
rande medelvärde för nya personbilar 132 gram per kilometer. EU-kommissionen 
har också under 2014 publicerat en strategi för att minska utsläppen från tunga 
fordon28. Ambitionen är att framöver ställa krav gällande koldioxidutsläppen vid 
försäljningen av nya tunga fordon, på samma sätt som redan sker för lätta fordon. 

Nya bestämmelser om biodrivmedel har trätt ikraft i Sverige som innebär att 
HVO29 skattebefrias oavsett inblandningsnivå i diesel, istället för som tidigare 
endast upp till 15 procent. Samtidigt har skattebefrielsen på energiskatten minskat 
på FAME30, för att i enlighet med EU:s regler om statligt stöd undvika så kallad 
överkompensation. 

Ett EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa drivmedel har 
antagits. Direktivet ställer bland annat krav på medlemsländerna att upprätta 

25 SOU 2013:84
26 Premien innebär ett bidrag på 40 000 kronor vid inköp av bilar som släpper ut högst 50 g 

CO2/km (samt uppfyller EU:s senaste krav gällande utsläpp av luftföroreningar: Euro 5/6). 
Hittills är det endast elbilar och elhybrider som kvalat in.

27 Bonus-malus är en generell term för styrmedel med både positiva och negativa incitament. 
I detta sammanhang avses skattestyrmedel där bilar med höga utsläpp subventionerar bilar 
med låga utsläpp.

28 EU-kommissionen 2014: Strategy for Reducing Heavy-Duty Vehicles Fuel Consumption 
and CO2 Emissions

29 Hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor och fetter. HVO är kemiskt i stort sett 
identiskt med fossil diesel.

30 Fettsyrametylestrar, tillverkas av samma råvaror (framför allt vegetabiliska oljor) som 
HVO, men har egenskaper som gör att det inte kan blandas in i fossil diesel i lika hög 
andel som HVO.
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nationella strategier på området, anger miniminivåer av infrastruktur för el,  
fordonsgas och väte, och föreskriver gemensamma standarder. 

Planering har under 2014 pågått för svenska demonstrationsanläggningar för 
elvägar31, vilka planeras byggas under 2015.

EU antog under 2014 regler för övervakning av koldioxidutsläpp från sjöfarten. 
Reglerna ska utgöra en grund för framtida styrmedel för utsläppsminskningar 
i sektorn. Nytt under 2014 var även att det under året blev tillåtet att i Sverige 
bygga och utrusta fartyg för trafik i inre vattenväg (trafik på kanaler, floder och 
insjöar). Eftersom regelverket är anpassat för vattenområden med begränsad våg-
höjd kan fartygen i fråga vara billigare att bygga och utrusta, och därmed bättre 
konkurrera med landtransporter. 

Regeringen gav i januari 2015 Trafikverket i uppdrag att ta fram förslag på 
ramverk för så kallade stadsmiljöavtal, som ska innebära statligt medfinansierade 
lokala och regionala kollektivtrafikprojekt i tätorter32. 

Trafiken på det statliga vägnätet ökade under 2014 med över två procent, vilket 
konstrasterar mot att trafiken i Sverige sedan 2008 har varit på ungefär samma 
nivå. Tack vare energieffektivare fordon och ökad andel biobränslen (främst bio-
diesel) beräknas ändå koldioxidutsläppen från den totala svenska vägtrafiken 
under 2014 ha minskat med en procent. Detta är en avmattning av minsknings-
takten jämfört med 2013 då motsvarande minskning var fyra procent33. 

EU:S SYSTEM FÖR HANDEL MED UTSLÄPPSRÄTTER

Sedan 2013 pågår den tredje handelsperioden i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter (EU ETS). Systemet omfattar förbränningsanläggningar samt viss 
energiintensiv industri och sedan 2012 även viss flygverksamhet. Den största delen 
av utsläppen utanför systemet kommer från transportsektorn och jordbruks- 
sektorn. 

Under andra handelsperioden 2008–2012 byggdes det upp ett omfattande 
överskott av utsläppsrätter som har kunnat föras över till perioden 2013–2020. 
Detta har medfört att priset på utsläppsrätter för närvarande är mycket lågt, vilket 
inneburit bristande stimulans för långsiktiga utsläppsminskningar. Kommissionen 
har därför föreslagit ett antal strukturella förändringar som på längre sikt skulle 
kunna höja priserna och leda till att handelssystemet blir effektivare. Som en kort-

31 Vägar där elförsörjningen för fordonens framdrift med hjälp av någon av flera möjliga 
tekniker sker kontinuerligt under fordonens väg framåt.

32 Regeringsbeslut – Uppdrag att ta fram förslag till ramverk för stadsmiljöavtal med fokus 
på hållbara transporter i städer, N2015/532/TS

33 Trafikverkets Klimatbarometer (http://www.trafikverket.se/Privat/Miljo-och-halsa/Klimat/
Klimatbarometer/)
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siktig åtgärd har EU-parlamentet beslutat att senarelägga auktionering av 900 
miljoner utsläppsrätter till de sista åren i handelsperioden.

Från och med 2012 kom vissa delar av flygsektorn att ingå i handelssystemet 
vilket innebar att utsläpp från flygningar till, från och inom EU skulle rapporteras 
och täckas med utsläppsrätter. På grund av omfattande protester från länder utan-
för EU beslutade EU-kommissionen i november samma år om att tillfälligt undan-
ta alla flygningar till och från tredje land. I avvaktan på en överenskommelse om 
ett globalt marknadsbaserat styrmedel för minskade utsläpp fortsätter flygningar 
mellan EU och tredje land att vara undantagna krav på rapportering och överläm-
nande av utsläppsrätter. Inför att ICAO34:s generalförsamling år 2016 ska besluta 
om ett globalt styrmedel har EU:s direktiv om handel med utsläppsrätter tillfälligt 
ändrats. Ändringen innebär att endast flygningar med start och landning inom EES 
ingår i systemet. Ändringen innebär också administrativa lättnader för så kallade 
”små utsläppare”. 

Analys

Gapet till att nå miljökvalitetsmålet

Förutsättningarna finns idag inte på plats för att nå miljökvalitetsmålet. I motsats 
till de kraftfulla utsläppsminskningar som skulle behövas, ökar utsläppen globalt.  

Sedan 1870 har människan släppt ut drygt 500 miljarder ton kol35 till atmosfä-
ren. För att sannolikt36 klara tvågradersmålet behöver de ackumulerade utsläppen 
begränsas till cirka 1000 miljarder ton. Det innebär alltså att mer än hälften av 
”utsläppsutrymmet” redan har förbrukats37. 

De senaste uppskattningarna av globala växthusgasutsläpp är för år 2012 och 
visar på utsläpp av växthusgaser motsvarande cirka 54 miljarder ton koldioxid-
ekvivalenter år 2012 (motsvarar cirka 15 miljarder ton kol (C)). Förutsatt att 
nuvarande utfästelser om utsläppsminskningar uppfylls uppskattas de globala 
utsläppen år 2020 uppgå till cirka 52–54 miljarder ton koldioxidekvivalenter.  

34 International Civil Aviation Organization (FN:s flygorgan)
35 Inbegriper koldioxid och andra växthusgaser
36 Med ”sannolikt” avses här och fortsättningsvis >66 % sannolikhet
37 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The physical science basis. Contribution of Working 

Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change
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I ljuset av att utsläppen år 2020, för att sannolikt klara tvågradersmålet, inte bör 
överstiga 44 miljarder ton är utsläppsgapet tydligt.38  

För år 2050 beräknas utsläppen på motsvarande sätt, för sannolik uppfyllelse 
av tvågradersmålet, behöva nå ner till cirka 22 miljarder ton koldioxidekvivalen-
ter.

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås. Den senaste klimatpropositionen39 preciserar att Sverige ska bidra 
med sin del av ansvaret för att begränsa de globala utsläppen till hållbara nivåer 
genom att år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Även för att klara 
den svenska visionen om nettonollutsläpp år 2050 föreligger ett ”gap”. Hur stort 
det gapet kan bedömas vara beror bland annat på hur definitionen av nettonoll 
ska uttolkas och de mål för utsläppen som sätts upp längs vägen för till exempel 
2030 och 2040, men också på de osäkerheter som alltid finns i framtidsbedöm-
ningar. Miljömålsberedningen ska föreslå delmål och uppföljningsmått på väg mot 
2050. Man ska även ge förslag på en tydligare definition av begreppet nettonoll.

Behov av ytterligare insatser

På global nivå behöver alltså världens länder vända utsläppsökningen till en 
minskning. Ju senare vändpunkten sker, desto svårare och dyrare blir det att klara 
tvågradersmålet. 

Oavsett uttolkning av Sveriges vision om nettonollutsläpp år 2050, blir den svår 
att nå med hittills beslutade styrmedel. Utsläppen av växthusgaser väntas utan 
ytterligare åtgärder minska avsevärt långsammare jämfört med de två förslag på 
målscenarier som presenterades i Naturvårdsverkets färdplansunderlag (Figur 4). 

Såsom konstateras i Naturvårdsverkets färdplansunderlag, behövs det breda 
uppgörelser om huvuddragen i den långsiktiga klimatpolitiken, på liknande sätt 
som det gör inom energipolitiken. Energi- och klimatfrågorna är sammanlänkade 
i hög utsträckning. Klimatpolitiken har liksom energipolitiken också tydliga kopp-
lingar med en rad andra politikområden som forsknings- och innovationspolitik, 
transportpolitik, bostadspolitik, jordbruks- och skogspolitik, samt olika områden 
inom miljöpolitiken och inte minst den ekonomiska politiken. 

För industrialiserade länder såsom Sverige behöver utsläppen minska drastiskt. 
Detta kräver omfattande insatser för utsläppsminskningar inte minst i transport-
sektorn och inom industrin. 

38 UNEP, 2014: The Emissions Gap Report 2014
39 Regeringens proposition 2008/09:162

Miljoner ton CO2-ekv

Figur 4. Utsläpp i Sverige av växthusgaser 1990–2013 per sektor,
samt referensscenario till 2050
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Omställningen av transportsektorn handlar om fyra parallella delar; utveckling 
mot ett mer transportsnålt samhälle, överflyttning till energieffektivare trafikslag, 
energieffektivisering av fordon och farkoster, samt förnybara drivmedel. 

Svensk industri har i jämförelse med många andra länder en hög andel process-
relaterade utsläpp. Möjligheterna att minska processutsläppen är mer komplexa 
än att minska utsläppen från förbränning inom industrin. För processutsläppen 
krävs utveckling, demonstration och kommersialisering av nya tekniker. 

Utsläppen från jordbruket, som till största delen härrör från biologiska proces-
ser, är svåra att åtgärda, men stor potential i närtid finns för utsläppsminskningar 
genom förändrade konsumtionsmönster, då olika livsmedels klimatpåverkan skil-
jer sig åt markant. 

Kraftfulla satsningar på forskning, innovation och introduktion av klimatstrate-
gisk teknikutveckling behövs. Hushållning med energi och resurser är nödvändigt.

I ljuset av att utsläppen år 2020, för att sannolikt klara tvågradersmålet, inte bör 
överstiga 44 miljarder ton är utsläppsgapet tydligt.38  

För år 2050 beräknas utsläppen på motsvarande sätt, för sannolik uppfyllelse 
av tvågradersmålet, behöva nå ner till cirka 22 miljarder ton koldioxidekvivalen-
ter.

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås. Den senaste klimatpropositionen39 preciserar att Sverige ska bidra 
med sin del av ansvaret för att begränsa de globala utsläppen till hållbara nivåer 
genom att år 2050 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Även för att klara 
den svenska visionen om nettonollutsläpp år 2050 föreligger ett ”gap”. Hur stort 
det gapet kan bedömas vara beror bland annat på hur definitionen av nettonoll 
ska uttolkas och de mål för utsläppen som sätts upp längs vägen för till exempel 
2030 och 2040, men också på de osäkerheter som alltid finns i framtidsbedöm-
ningar. Miljömålsberedningen ska föreslå delmål och uppföljningsmått på väg mot 
2050. Man ska även ge förslag på en tydligare definition av begreppet nettonoll.

Behov av ytterligare insatser

På global nivå behöver alltså världens länder vända utsläppsökningen till en 
minskning. Ju senare vändpunkten sker, desto svårare och dyrare blir det att klara 
tvågradersmålet. 

Oavsett uttolkning av Sveriges vision om nettonollutsläpp år 2050, blir den svår 
att nå med hittills beslutade styrmedel. Utsläppen av växthusgaser väntas utan 
ytterligare åtgärder minska avsevärt långsammare jämfört med de två förslag på 
målscenarier som presenterades i Naturvårdsverkets färdplansunderlag (Figur 4). 

Såsom konstateras i Naturvårdsverkets färdplansunderlag, behövs det breda 
uppgörelser om huvuddragen i den långsiktiga klimatpolitiken, på liknande sätt 
som det gör inom energipolitiken. Energi- och klimatfrågorna är sammanlänkade 
i hög utsträckning. Klimatpolitiken har liksom energipolitiken också tydliga kopp-
lingar med en rad andra politikområden som forsknings- och innovationspolitik, 
transportpolitik, bostadspolitik, jordbruks- och skogspolitik, samt olika områden 
inom miljöpolitiken och inte minst den ekonomiska politiken. 

För industrialiserade länder såsom Sverige behöver utsläppen minska drastiskt. 
Detta kräver omfattande insatser för utsläppsminskningar inte minst i transport-
sektorn och inom industrin. 

38 UNEP, 2014: The Emissions Gap Report 2014
39 Regeringens proposition 2008/09:162

Miljoner ton CO2-ekv

Figur 4. Utsläpp i Sverige av växthusgaser 1990–2013 per sektor,
samt referensscenario till 2050
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FRISK LUFT
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kultur-
värden inte skadas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom en 
generation.

Regeringen har fastställt tio preciseringar: 

BENSEN: Halten av bensen inte överstiger 1 mikrogram per kubikmeter luft beräknat 
som ett årsmedelvärde.

BENS(A)PYREN: Halten av bens(a)pyren inte överstiger 0,0001 mikrogram per kubik-
meter luft (0,1 nanogram per kubikmeter luft) beräknat som ett årsmedelvärde. 

BUTADIEN: Halten av butadien inte överstiger 0,2 mikrogram per kubikmeter luft  
beräknat som ett årsmedelvärde.

FORMALDEHYD: Halten av formaldehyd inte överstiger 10 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett timmedelvärde. 

PARTIKLAR (PM2,5): Halten av partiklar (PM2.5) inte överstiger 10 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 25 mikrogram per kubikmeter  
luft beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

PARTIKLAR (PM10): Halten av partiklar (PM10) inte överstiger 15 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett årsmedelvärde eller 30 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett dygnsmedelvärde. 

MARKNÄRA OZON: Halten av marknära ozon inte överstiger 70 mikrogram per kubik-
meter luft beräknat som ett åttatimmarsmedelvärde eller 80 mikrogram per kubikmeter 
luft räknat som ett timmedelvärde 

OZONINDEX: Ozonindex inte överstiger 10 000 mikrogram per kubikmeter luft under  
en timme beräknat som ett AOT40-värde under perioden april–september.

KVÄVEDIOXID: Halten av kvävedioxid inte överstiger 20 mikrogram per kubikmeter luft 
beräknat som ett årsmedelvärde eller 60 mikrogram per kubikmeter luft beräknat som 
ett timmedelvärde (98-percentil).

KORROSION: Korrosion på kalksten understiger 6,5 mikrometer per år.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV.
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Sammanfattning

Trenden för tillståndet är positiv. Generellt sker förbättringar för alla målets  
preciseringar. Utsläppen av bens(a)pyren har minskat något men halterna är fort-
farande över preciseringen i tätorter med vedeldning. Vedeldning är den största 
källan till utsläpp bens(a)pyren i Sverige. Utsläppen av partiklar (PM2,5) har det 
senaste decenniet minskat svagt. Preciseringen överskrids i södra Sverige men i 
övrigt är halterna låga. Halterna minskar i bakgrundsluft antagligen för att in-
transport av partiklar från övriga Europa minskar. Den största enskilda utsläpps-
källan till partiklar (PM10) är vägslitage från användning av dubbdäck. Halten 
av partiklar (PM10) överskrider preciseringen i gatumiljön men det finns en mins-
kande långtidstrend för partiklar (PM10) särskilt i de större städerna. En fortsatt 
minskning av utsläppen av kväveoxider förväntas tack vare teknisk utveckling av 
fordon. Utsläppen av kväveoxider från tung trafik står för en betydande andel av 
minskningen. Halten av kvävedioxid minskar i storstäderna som årsmedelvärde 
men inte som timmedelvärde. I mindre städer är tendensen svagare. Utsläppen i 
Europa av föroreningar som bildar marknära ozon har minskat. De högsta halt-
erna har minskat medan de lägre och medelhöga halterna har ökat. Antalet tidiga-
relagda dödsfall till följd av ozon beräknas minskat med ca 24% sedan 1990 till 
2015. Kostnaderna för nuvarande ozonbelastning på skogs- och jordbruk uppgår 
till 913 MSEK per år. Utöver ozon bedöms luftföroreningar, inklusive intransport 
från omgivande länder, medföra ca 5 500 förtida dödsfall per år och kostnader för 
hälsoförluster motsvarande 35 miljarder årligen i Sverige.

Flera viktiga styrmedelsförslag finns på ritbordet/eller genomgår besluts/ratifi-
ceringsprocess. Många av de viktiga förslagen har ännu inte beslutats/ratificerats/
vunnit laga kraft i alla led (Göteborsprotokollet, EU-luftvårdspaket inklusive 
direktivet om utsläppstak och MCP-direktivet (med utsläppskrav från mellanstora 
förbränningsanläggningar), nytt kompletterande avgastest vid typgodkännande av 
fordon, ekodesignförordningar om fastbränsleutrustning, beslut om styrmedel 
för att minska emissioner från användningen av dubbdäck med mera). Beslut 
om och genomförande av förslagen är viktiga förutsättningar för att klara miljö-
kvalitetsmålet. Nationellt är åtgärder för att minska emissioner som bidrar till 
höga halter av kvävedioxid vid trafikerade platser samt slitagepartiklar till följd 
av användning av dubbdäck de viktigaste åtgärdsområdena inom trafiksektorn. 
Påskyndande av ekodesignkrav för pannor och kaminer samt styrmedel som ökar 
utbytestakten är angeläget för att minska utsläpp från vedeldning.
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Resultat

Nytillkomna styrmedel

Utöver de nya avgaskraven (steg IV) för arbetsmaskiner och traktorer i effektklass 
56–130 kW började gälla 31 december 2013 (typgodkännanden) respektive 31 
december 2014 (registrering/ut på marknaden) har inga styrmedel av betydelse för 
att nå miljökvalitetsmålet trätt i kraft under 2014.   

Pågående arbete med styrmedel i EU-och internationellt 

I slutet av 2013 lade Europeiska kommissionen fram ett nytt åtgärdspaket för ren 
luft i Europa som syftar till att förbättra luftkvaliteten i Europa fram till 2030 
och därefter. Luftvårdspaketet består av flera delar varav förslaget om reglering av 
utsläpp från mellanstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet) förhandlas 
under 2014 och ett beslut kan förväntas under 2015. Förhandlingarna om ett nytt 
utsläppstakdirektiv har påbörjats under 2014 men har stannat upp och ett beslut 
kan förvänta tidigast 2016. Utöver luftvårdspaketet och delvis kopplat till detta 
röstade ekodesign kommittén igenom förslag till ekodesignkrav 2014 som för-
väntas bli formellt antagna och införda i lagstiftningen 2015.  De nya kraven för 
fastbränslepannor börjar gälla år 2020 och kraven för rumsvärmare börjar gälla 
år 2022. Kraven genomförs i form av en EU-förordning. Kompletterande krav på 
arbetsmaskiner utöver steg IV är även under diskussion i EU40.

Pågående arbete med styrmedel nationellt 

Förslag om dubbdäck diskuteras i en statlig utredning som avrapporteras i mars 
2015. Trafikverket har ett uppdrag om kunskapsstöd till aktörer om miljömässigt 
hållbara val av vinterdäck för att minska användningen av dubbdäck. Beslut om 
åtgärdsprogram för att klara miljökvalitetsnormerna har fattats för Linköping och 
Sundsvall41.

40 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/non-road-mobile-machinery/index_
en.htm

41 Naturvårdsverkets web: http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/
Miljokvalitetsnormer/Miljokvalitetsnormer-for-utomhusluft/Atgardsprogram-for-luft/
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Uppföljning av miljökvalitetsmålets preciseringar

BENSEN, BUTADIEN OCH FORMALDEHYD

Bedömningen kvarstår att halterna är låga och i nivå med eller under värdet för 
preciseringarna. För formaldehyd finns de största källorna inomhus och utgörs 
främst av byggmaterial, möbler och textilier.

BENS(A)PYREN 

Idag är vedeldning den största rapporterade källan till PAH (polycykliska aroma-
tiska kolväten) inklusive bens(a)pyren42. De totala nationella utsläppen av bens(a)
pyren de senaste fyra åren (2009–2012) har minskat något. Även utsläppen från 
vedeldning har minskat under samma period, men sett över en längre tidsperiod 
kan ingen tydlig trend utläsas. Halterna är som regel låga sett över året men något 
över nivån för preciseringen i tätorter med vedeldning.

PARTIKLAR

De rapporterade utsläppen av partiklar (PM2,5) har en svagt minskande trend  
de senaste tio åren43. I Malmö överskrids halten av partiklar (PM2,5) såväl för 
preciseringen för dygn- som årsmedelvärde44. Det kan delvis bero på intransport  
av förorenad luft från Öresundsregionen och övriga Europa. I övriga landet är  
halterna av partiklar (PM2,5) låga, även i gaturum. Det finns en tydligt minskande 
trend för partiklar (PM2,5) i regional bakgrundsluft som kan bero på att åtgärds-
arbetet för att minska luftföroreningar i Europa visar effekt.

De senaste tio åren har utsläppen av partiklar (PM10) minskat något45. Den 
största enskilda utsläppskällan till partiklar (PM10) är vägslitage från användning 
av dubbdäck. Halten av partiklar (PM10) överskrider preciseringen i gatumiljön 
generellt och även i urban bakgrund på vissa platser i södra Sverige. En minskande 
långtidstrend för partiklar (PM10) i gatumiljön kan observeras generellt i våra 
tätorter. Särskilt i de större städerna minskar halterna46 (Figur 5).  
  

42 Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP år 2014.
43 Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP år 2014.
44 Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet.4.7df4c4e812

d2da6a41680004804.html
45 Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP år 2014.
46 Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet.4.7df4c4e812

d2da6a41680004804.html
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Black Carbon (BC), ”svart kol”, är den huvudsakliga beståndsdelen i sot. Sot  
bildas vid ofullständig förbränning av många vanliga kolhaltiga bränslen. BC är 
en viktig beståndsdel i fina partiklar (PM2,5). Sot antas generellt ha en upp- 
värmande effekt på klimatet samt påverkar hälsan47 48. Det finns ännu ingen  
precisering för BC i avvaktan på ett säkrare dataunderlag.

OZON

Utsläppen i Europa av föroreningar som bildar marknära ozon (kväveoxider och 
flyktiga organiska ämnen) har minskat med cirka 35 procent mellan 2000–201249. 
I Sverige har utsläppen av främst kvävedioxid minskat medan utsläppen av flyk-
tiga organiska ämnen som till exempel lösningsmedel från hushållen har ökat50. 
Ozonhalternas utveckling i norra Europa under de senaste drygt tjugo åren karak-
teriseras av att tillfällen med de högsta halterna har minskat medan de lägre och 

47 IPCC, 2013: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change.

48 Health Effects of Black Carbon, WHO Europe 2012.
49 European Union emission inventory report 1990–2012 under the UNECE Convention 

onLong-range Transboundary Air Pollution (LRTAP). EEA, 12/2014.
50 Sveriges internationella rapportering. Informative Inventory Report Sweden 2014. 

Naturvårdsverket 2014

PM10, µg/m3

Figur 5. Årsmedelvärden av partiklar, PM10 i stadsmiljöer 2003–2013
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medelhöga halterna har ökat. Antalet timmar med halter av marknära ozon över 
det hälsorelevanta tröskelvärdet har minskat det senaste decenniet medan antalet 
dagar då tröskelvärdet överskrids ökar51. Mellan 1990 och 2015 beräknas antalet  
förtida dödsfall ha minskat med cirka 24 % och beräknas minska ytterligare till 
202052. Det finns ingen statistiskt säkerställd förändring över tid vad gäller preci-
seringar för ozonets inverkan på växtligheten baserat på AOT4053. AOT40  
april–september överskrider målvärdet som gäller preciseringen inom Frisk luft,  
5 000 ppb timmar, i kustnära och höglänta områden i södra Sverige men inte i 
norra Sverige54. Den nuvarande ozonbelastningen 2006–2012 beräknades ge upp-
hov till en tillväxtnedsättning för skogen i hela landet och för alla trädslag på  
-2.6 Mm3 per år. Kostnaderna för nuvarande ozonbelastning på skogs- och jord-
bruk uppgår till 913 MSEK per år och halveras i ett scenario där preciseringen för 
ozon nås55. 

KVÄVEDIOXID

Utsläppen av de viktigaste luftföroreningar i Europa har minskat under de senaste 
decennierna, vilket resulterar i generellt förbättrad luftkvalitet i regionen56. 
Huvudsakliga källor till kväveoxider i tätortsluften i Sverige är trafiken, arbets-
maskiner samt i vissa fall sjöfarten. De totala svenska utsläppen av kväveoxider 
minskar57. En fortsatt minskning av utsläppen av kväveoxider förväntas tack vare 
en fortsatt teknisk utveckling av fordonen. Tung trafik står också för en betydande 
andel av minskningen av utsläppen. Andelen dieseldrivna personbilar ökar dock 
avsevärt och utsläppen i verklig trafik är högre än vad som kan förväntas vid res-
pektive kravnivåer58. Timmedelvärdet visar ingen trend i storstäderna (Figur 6) i 
motsats till årsmedelvärdet som visar en nedåtgående trend59 (Figur 7). I städer 
över 50 000 invånare, utom storstäderna, finns en svagt ökande trend för tim-
medelvärdet och en mycket svagt minskande trend för årsmedelvärdet.

51 Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet.4.7df4c4e812
d2da6a41680004804.html

52 TSAP-2012 Baseline: Health and Environmental impacts. IIASA, 2012.
53 EMEP Report 1/2003; http://www.emep.int/UniDoc/node14.html
54 Utvecklingen vad gäller preciseringar för marknära ozon, IVL-rapport C63, 2014.
55 Karlson P E et al. Ekonomisk utvärdering av inverkan av marknära ozon på växtligheten i 

Sverige. IVL, rapport C59, 2014.
56 EEA Technical report, No 12, 2014
57 Sveriges internationella rapportering.  http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/

Statistik-A-O/Kvaveoxid-till-luft/
58 Real-world exhaust emissions from modern diesel cars. ICCT, White paper, 2014.
59 Datavärden för luft, IVL. http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet.4.7df4c4e812

d2da6a41680004804.html
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NO2, µg/m3

Figur 6. Timmedelvärdet (98-percentil) för kvävedioxid i stadsmiljöer 2003–2013
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Figur 7. Årsmedelvärde för kvävedioxid i städer 2003–2013
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En uppdatering av beräkningen av hälsokonsekvenser av luftföroreningar har 
genomförts. Den visar att lokalt genererade avgaser uppskattas, baserat på expo-
neringen för kvävedioxid som indikator (huvudsakligen fordon), medföra cirka  
1 300 förtida dödsfall per år och kostnader för hälsoförluster motsvarande mellan 
7–25 miljarder årligen (beräknat för år 2010 mot tidigare 2005)60. 

KORROSION

Ingen uppdatering har skett 2014.

Analys

Ändring av förutsättningar för att nå miljökvalitetsmålet 

Flera viktiga styrmedelsförslag finns på ritbordet/eller genomgår besluts/ratifice-
ringsprocess. Många av de viktiga förslagen har ännu inte beslutats/ratificerats/
vunnit laga kraft i alla led (Göteborsprotokollet, EU:s-luftvårdspaket inklusive 
direktivet om utsläppstak MCP-direktivet, nytt kompletterande avgastest vid 
typgodkännande av fordon inom EU (Real Driving Emissions – RDE), ekodesign-
förordningar om fastbränsleutrustning, beslut om styrmedel för att minska emis-
sioner från användningen av dubbdäck med mera). Beslut om och genomförande 
av förslagen är viktiga förutsättningar för att klara miljökvalitetsmålet.  

Nationellt är åtgärder för att minska emissioner som bidrar till höga halter 
av kvävedioxid vid trafikerade platser samt slitagepartiklar till följd av använd-
ning av dubbdäck av stor betydelse för måluppfyllelse. Styrmedel för att minska 
utsläpp vid användning av dubbdäck utreds för närvarande. De under året beslu-
tade åtgärdsprogrammen syftar i första hand till att klara miljökvalitetsnormerna 
men är samtidigt viktiga för att möjliggöra att miljökvalitetsmålet kan nås i de 
aktuella städerna.  Infrastruktursatsningar som bidrar till ökad trafik i närområdet 
motverkar möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. Införande av ekodesignkrav 
för pannor och kaminer spelar långsiktigt en stor roll för att minska utsläppen 
från vedeldning. Eftersom omsättningstakten är mycket långsam är det angeläget 
att öka utbytestakten av utrustning som inte fyller kraven.  

 

60 Quantification of Population exposure to NO2, PM2,5 and PM10 in Sweden 2010.  
IVL report B2197, 2014. 
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De mest angelägna insatserna för målet

Internationella insatser behövs för att minska utsläppen av partiklar och ämnen 
som bildar marknära ozon. Det är viktigt att Sverige fortsätter vara drivande i 
aktuella processer kring styrmedel och avtal (bland annat takdirektivet, direk-
tivet om medelstora förbränningsanläggningar samt ratificering av Göteborgs-
protokollet). Sverige bör också arbeta aktivt i internationella fora som Arktiska 
Rådet, HELCOM och IMO för att minska utsläppen av sot och kväveoxider från 
sjöfarten. Den strategi för en samlad luftvårdspolitik, som miljömålsberedningen 
arbetar med att ta fram, har stor betydelse för Sveriges fortsatta luftvårdsarbete. 
Uppdraget om ett klimatpolitiskt ramverk ska samordnas och synergier ska sökas 
med uppdraget att utveckla ett förslag till en strategi för en samlad luftvårdspoli-
tik. Det är angeläget att samtliga berörda myndigheter och andra aktörer stödjer 
miljömålsberedningens arbete med att ta fram strategin för en samlad luftvårds-
politik och det klimatpolitiska ramverket.

En effektiv användning av planeringsverktyg och miljökvalitetsnormer är  
angelägen för att bromsa en ökning av trafiken på kritiska platser. Utöver detta är 
det angeläget att, framför allt i tätorter, underlätta för en ökning av fordon med 
mycket låga emissioner. Effektiva styrmedel för att minska utsläppen av partiklar 
från användning av dubbdäck är angeläget. Höga halter av slitagepartiklar är ett 
allmänt problem i de flesta tätorter. För att minska problemen är generella styr-
medel som till exempel en skatt på dubbdäck mest effektivt. Vad gäller utsläpp 
från vedeldning bör åtgärdsarbetet påskyndas till exempel genom ett tidigare- 
läggande av ekodesignkraven samt genom en skrotningspremie. För att få bukt 
med de ökade utsläppen av lösningsmedel från hushållen bör lämpliga åtgärder 
för att minska användningen av produkter som innehåller lösningsmedel inom 
hushållen utredas.
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BARA NATURLIG FÖRSURNING
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

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 markförlagda tekniska material, vatten- 
ledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar.

Regeringen har fastställt fyra preciseringar: 

PÅVERKAN GENOM ATMOSFÄRISKT NEDFALL: Nedfallet av luftburna svavel- och kväve- 
föreningar från svenska och internationella källor inte medför att den kritiska  
belastningen för försurning av mark och vatten överskrids i någon del av Sverige. 

PÅVERKAN GENOM SKOGSBRUK: Markanvändningens bidrag till försurning av mark och 
vatten motverkas genom att skogsbruket anpassas till växtplatsens försurnings- 
känslighet. 

FÖRSURADE SJÖAR OCH VATTENDRAG: Sjöar och vattendrag uppnår oberoende av  
kalkning minst god status med avseende på försurning enligt förordningen (2004:660) 
om förvaltningen av kvaliteten på vattenmiljön. 

FÖRSURAD MARK: Försurningen av marken inte påskyndar korrosion av tekniska  
material och arkeologiska föremål i mark och inte skadar den biologiska mångfalden  
i land- och vattenekosystem.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV.

Sammanfattning

Tillståndet har förbättrats något i sjöar och vattendrag, medan trenden för  skogs-
mark är oklar. Ytterligare internationella åtgärder krävs, främst för att minska 
utsläppen i Europa och från internationell sjöfart. Nationellt krävs åtgärder för att 
minska skogsbrukets påverkan. EU-kommissionen har tagit fram en ny strategi i 
syfte att minska utsläppen av luftföroreningar.

Under 2014 har förhandingar inletts om EU-kommissionens förslag till ny 
luftvårdsstrategi. Den innehåller bl.a. förslag till nationella utsläppstak till 2030 
för utsläpp till luft av svavel- och kväveföreningar. I luftvårdsstrategin ingår även 
att EU-länderna samlat ska ratificera ändringar i Luftvårdskonventionens Göte-
borgsprotokoll som ställer krav på utsläppsminskningar till 2020. Inom sjöfarten 
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har nya internationella regler trätt ikraft för svavelhalt i marint bränsle. Reglerna 
innebär att den högsta tillåtna halten inom svavelskyddsområdena Östersjön, 
Nordsjön och Engelska kanalen minskar från 1,0 till 0,1 % svavel med start 2015. 
Ansträngningarna för att inrätta skyddsområden för utsläpp av kväveoxider i 
Östersjön och Nordsjön har ännu inte varit framgångsrika. På nationell nivå har 
Skogsstyrelsens aktörsråd för askåterföring under 2014 redovisat en analys och 
åtgärdsförslag för att stimulera askåterföring till skogsmark som kompensation 
för skogsbrukets försurande påverkan. Sjöfartsverket har under året ändrat reg-
lerna om farledsavgift för att stimulera till förbättrad rening av kväveoxidutsläpp 
från fartyg.   

Resultat 

Påverkan genom atmosfäriskt nedfall

TILLSTÅND

Nedfallet av försurande ämnen över Sverige har successivt minskat under flera 
decennier i takt med att utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak i 
Europa har reducerats. De svenska utsläppen står för en mindre del av nedfallet 
i Sverige och utgör i nuläget cirka 10 % för svavel och knappt 20 % för kväve. 
Nedfallet av svavel med nederbörden61 är störst i sydvästra Sverige, men det 
årliga nedfallet har minskat från ca 8 kg per hektar under 1990 till 2 kg/hektar år 
2013.62 I norra Sverige är nedfallet lägre, och även här har minskningen varit stor 
under samma period, från cirka 3 kg/hektar till 1 kg/hektar och år.  

För kväve är trenden inte lika tydlig som för svavel. Under 1990-talet var 
nedfallet relativt oförändrat och inte heller under 00-talet gick det att se någon 
tydlig minskning i mätningar som görs inom den svenska miljöövervakningen. 
Det är först i och med mätdata från 2013 som en statistiskt säkerställd minskning 
av kvävenedfallet i nederbörden från år 2000 kan påvisas.63 Minskningarna för 
perioden 2000–2013 uppgår till 25–30% för såväl norra, sydvästra som sydöstra 
Sverige.

61 Mätt som s.k. bulkdeposition som omfattar våtdeposition (regn och snö) samt en mindre 
del av torrdepositionen (partiklar). Inkluderar inte svavel som härrör från naturliga 
processer i havet, s.k. marint svavel.

62 Miljömålsportalen www.miljomal.se; indikatorn nedfall av svavel
63 Miljömålsportalen, www.miljomal.se; indikatorn nedfall av kväve
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Under hösten 2014 noterades en påverkan från det pågående vulkanutbrottet 
på Island inom den svenska miljöövervakningen64. Stora mängder svaveldioxid 
har avgått till atmosfären från vulkanen Holuhraun sedan slutet av augusti 2014. 
Flödet under de 100 första dagarna har bedömts motsvara 3,5 miljoner ton65 eller 
cirka 100 gånger de årliga svenska utsläppen. Tydligt förhöjda halter av svavel-
dioxid uppmättes i norra Sverige under september 2014, men ingen fullständig 
analys har ännu gjorts av hur mycket vulkanutbrottet har påverkat nedfallet i  
Sverige.  

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR 

För att uppfylla miljökvalitetsmålet Bara naturlig försurning krävs att nedfallet  
minskar till en nivå som på sikt leder till ett acceptabelt försurningstillstånd i 
mark och vatten – den kritiska belastningen. För att nå dit är Sverige beroende av 
åtgärder för att reducera utsläppen av försurande ämnen i hela Europa. Ett viktigt 
internationellt styrmedel för att åstadkomma detta är Göteborgsprotokollet inom 
FN:s luftvårdskonvention. Det reviderades under 2012 för att begränsa utsläppen 
av bl.a. svaveldioxid, kväveoxid, och ammoniak till 2020. Under 2014 har EU-

64 Muntlig information; Gunilla Pihl-Karlsson, IVL.
65 Islandic Meteorological Office. 100 days of gas release at Holuhraun

Kg/hektar och år

Figur 8. Nedfall av kväve i tre områden i Sverige 2000–2013

 KÄLLA: MILJÖÖVERVAKNINGEN, LUFT- OCH 
NEDERBÖRDSKEMISKA NÄTET OCH KRONDROPPSNÄTET, 
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kommissionens förslag till ny luftvårdsstrategi66 börjat omförhandlas. Strategin  
innefattar bl.a. ett förslag till nya nationella utsläppstak till 2030 inom det s.k. 
takdirektivet. En annan viktig händelse är att nya bestämmelser om svavelinnehåll 
i marint bränsle trätt i kraft inom ramen för MARPOL-konventionen67 som inne-
bär att bränsle med högst 0,1 % svavel får användas i av sjöfarten i Nordsjön, 
Östersjön och Engelska kanalen, jämfört med tidigare 1,0 procent. Reglerna om 
svavel är införda i EU-lagstiftning genom det reviderade svaveldirektivet (2012/33/
EU). Diskussioner pågår även inom ramen för MARPOL om att skapa kväve-
kontrollområden (NECA) i Östersjön, Engelska kanalen och Nordsjön för att få 
till stånd begränsningar av kväveoxidutsläppen från sjöfart i dessa områden. 

På nationell nivå Naturvårdsverket har under 2014 redovisat ett regerings-
uppdrag med syfte att föreslå en ändring av kväveoxidavgiften för att öka dess 
styreffekt.68 I redovisningen av regeringsuppdraget pekar Naturvårdsverket på 
behovet av att minska återföringen av avgiftsmedlen till anläggningarna. Som ett 
alternativ föreslås en sänkning av återföringen med 50 % under en 5-årsperiod. 
Enligt Naturvårdsverkets beräkningar skulle en sådan sänkning kunna reducera 
utsläppen med 1 300–1 400 ton per år på fem års sikt samtidigt som statens årliga 
intäkter ökas med nästan 300 miljoner kronor. 

Inom sjöfarten har Sjöfartsverket under 2014 tagit beslut om nya villkor för 
miljödifferentierade farledsavgifter69 som innebär en sänkning av nivån och ökad 
differentiering av avgiften för fartyg med låga utsläpp av kväveoxider. Verket har 
även fått en större roll för forskning och innovation på sjöfartens område. 

Påverkan genom skogsbruk  

TILLSTÅND

Skogsbruket bidrar långsiktigt till skogsmarkens försurning genom att närings-
ämnen i träden förs bort i samband med avverkning. Försurningsbidraget  är 
särskilt stort i mark med granskog där man skördar de näringsrika grenarna och 
topparna, så kallad GROT. Under 2013 ökade uttaget av GROT i slutavverkning 
något jämfört med 2012 till 79 000 hektar70, vilket motsvarar cirka en tredjedel av 
den totalt avverkade arealen det året. Uttaget är störst i södra Sverige, och i Göta-
land tas GROT ut på närmare 45 % av hyggena. Det totala uttaget av GROT har 

66 EU COM, 2013.A Clean Air Programme for Europe, Brussels, 18.12.2013 COM (2013) 
918 final

67 MARPOL; The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships.
68 Ändring av koldioxidavgiften för ökad styreffekt. Naturvårdsverket rapport 6647.
69 Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad farledsavgift; SJÖFS 2014:10
70 Skogsstatistisk Årsbok 2014
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fördubblats sedan år 2000 men har legat på en relativt konstant nivå sedan 2010. 
Uttag i gallring har mindre försurande påverkan men har ökat och gjordes på ca 
20 000 hektar under 2013.     

ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

Som ett led i arbetet med att minska skogsbrukets försurande påverkan tillsatte  
Skogsstyrelsen år 2012 ett aktörsråd för askåterföring bestående av representanter 
från skogs- och energisektorn samt berörda myndigheter. Syftet var att diskutera 
hinder för askåterföring och förslå åtgärder kopplade till skogsbrukets försurande 
påverkan.71 Under hösten 2014 lämnade aktörsrådet en rapport som innehåller  
en rad förslag inom följande områden; informations- och utbildningsinsatser, cer-
tifiering av askspridningsentreprenörer, utveckling av teknik och metodik samt 
utveckla myndigheters stöd till verksamhetsutövare och bättre förutsättningar och 
kunskapsunderlag.  

Tillförsel av aska från värmeverk och industrier till skogsmark har sedan 
1990-talet använts som en metod för att motverka försurning på grund av skogs-
bränsleuttag. Askåterföringen ökade successivt till en nivå av 10 000 hektar per år 

71 Skogsstyrelsen, 2014. Slutrapport från arbetet med aktörsrådet kring askåterföring.  
Dnr: 2012/2850

Hektar/år

Figur 9. GROT-uttag och askåterföring på skogsmark 
vid olika typer av avverkning 2000–2013
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i slutet av 00-talet, för att därefter minska något. Askåterföringen sker främst i 
Götaland; under 2013 på knappt 6 000 hektar. Totalt i hela landet spreds aska på 
drygt 8 500 hektar. Detta är en ökning sedan 2012 men en minskning jämfört med 
perioden 2010–2011. De län som sprider mest aska på skogsmark är Kalmar,  
Västra Götaland, Skåne och Kronobergs län. Beräkningar har visat att cirka  
50 000 hektar av den årligen slutavverkade arealen med GROT-uttag har ett 
behov av försurningsmotverkande åtgärder för att undvika försurningseffekten av 
GROT-uttag72. Den nuvarande åtgärdsnivån är således långt ifrån tillräcklig. 

Försurade sjöar

Trenden vad gäller antalet försurade sjöar och vattendrag är positiv. När för-
surningen var som störst omkring år 1990 var andelen försurade sjöar i hela lan-
det 17 %. Andelen minskade till 12 % år 2000 och har sedan minskat till 10% 
år 2010.73 Den senaste bedömningen av andelen försurade sjöar i Sverige gjordes 
under 2014 och baserar sig på en analys av data från cirka 5 000 sjöar i det så 
kallade Sjöomdrevet 2007–2012, och den bekräftade nivån 10 %.74 Enligt denna 
analys finns den största andelen försurade sjöar, 47%, i sydvästra Sverige och  
den lägsta i Norrlands inland där 2 % av sjöarna är klassade som försurade. I 
mellersta och östra Sverige samt Norrlands kustland är cirka 9 % av sjöarna klas-
sade som försurade. Vad gäller vattendrag var 14 % av alla vattendrag försurade 
2010, varav mindre än hälften kalkades.  

Baserat på uppgifter om kalkning i avrinningsområdena inom omdrevets sjöar 
påverkas knappt 8 % av Sveriges sjöar av kalkning, vilket är något lägre än vid 
förra utvärderingen då det var 10 %. Av de kalkningspåverkade sjöarna skulle  
44 % inte vara försurade även om kalkningen upphörde. Dessa sjöar kan vara 
felaktigt kalkade, men kan också omfatta sjöar som kalkas för nedströms effekt 
eller sjöar som oavsiktligt påverkats av uppströms kalkning.75 

72 Axelsson, Cecilia; Förslag på ny indikator för skogsbrukets försurning. Underlagsrapport 
till Naturvårdsverket.

73 Fölster, Jens och Valinia, Salar. Försurningsläget i Sveriges ytvatten år 2010. SLU, Inst. för 
vatten och miljö. Rapport 2012:5

74 Fölster, Jens, Valinia, Salar, Sandin, Leonard & Futter, Martyn. 2014. För var dag blir det 
bättre men bra lär det aldrig bli. Försurning i sjöar och vattendrag 2014. SLU, Vatten och 
miljö: Rapport 2014:20.

75 Referens, se fotnot 74.
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Försurad mark 

Skogsmarken i stora delar av södra Sverige är försurad, särskilt i sydvästra Sverige. 
Surhetstillståndet i skogsmark beskrivs vanligen med en indikator som baseras 
på markkemiska analyser och redovisas i fem klasser. Analyser inom ramen för 
Markinventeringen76 som omfattar cirka 20 000 provytor över hela landet, visar 
inte på någon entydlig återhämtning från försurning under perioden 1983–2011. 
Andelen provytor med hög eller mycket hög surhetsgrad (klass 4 och klass 5) 
har successivt ökat i norra och sydvästra Sverige, men i det senare området har 
trenden vänt under de 3–4 senaste åren. I mellersta/östra Sverige har utvecklingen 
varit mer stabil.77 Orsaken till denna utveckling är svårtolkad. Det ökade uttaget 
av biomassa från skogen kan ha påverkat utvecklingen, men det är troligen inte 
hela förklaringen. 

Markkemiska data från Miljöövervakningen visar sammanfattningsvis att 
tillståndet i stort sett inte har förbättrats sedan 1980-talet, även om trenden för 
sydvästra Sverige är positiv under senare år. Studier av markvatten visar på en mer 
positiv utveckling i den övre delen av marken. Även om depositionen fortsätter att 
minska så kommer marken, särskilt i södra Sverige, sannolikt att vara försurad 
under lång tid framöver och återhämtningen ske mycket långsamt. 

Regional uppföljning 

I de regionala uppföljningarna av miljökvalitetsmålet för 2014 bedömer ungefär 
hälften av länen att utvecklingen i miljön är positiv, medan de övriga anger tren-
den som neutral eller osäker. Blekinge, Halland och Dalarnas län noterar att för-
bättringstakten har avtagit under senare år, sannolikt som en följd av att minsk-
ningen av svaveldepositionen håller på att plana ut. Vidare bedömer de flesta län 
att skogsbrukets bidrag till försurningspåverkan på mark och vatten tilltar och 
att askåterföring och andra åtgärder krävs. Kalkning av sjöar och vattendrag sker 
fortfarande i de flesta län och behovet bedöms kvarstå under överskådlig tid som 
en åtgärd för växt- och djurlivet i många försurade sjöar och vattendrag.    

76 Sveriges lantbruksuniversitet; Fortlöpande miljöanalys, Program Skog
77 Miljömålsportalen, www.miljomal.se; indikator Försurad skogsmark
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Analys 

Utsläpp och nedfall av försurande ämnen

De viktigaste internationella styrmedelen för att reducera nedfallet av försurande 
ämnen sedan slutet av 1990-talet har varit Göteborgsprotokollet inom FN:s luft-
vårdskonvention (CLRTAP) och EU:s takdirektiv. Göteborgsprotokollet signera-
des 1999 och år 2012 beslutade man om en revidering för att ytterligare begränsa 
utsläppen till 2020, men också för att utöka antalet parter till protokollet. Om 
det nya protokollet genomförs fullt ut kommer utsläppen av svaveldioxid från 
EU-länderna att minska med 59 % jämfört med 2005. Motsvarande minskning 
för kväveoxider är 42 % och för ammoniak 6 %. Protokollet har ännu inte trätt 
i kraft och ratificeringsprocessen har försenats eftersom EU:s medlemsländer ska 
synkronisera sin ratificering inom ramen för processen med den föreslagna luft-
vårdsstrategin.  

EU-kommissionens förslag till en ny strategi för det framtida luftvårdsarbetet 
inom EU (det s.k. luftpaketet) presenterades i december 201378 och omfattar flera 

Tabell 1. Sveriges krav på minskning av försurande luftföroreningar från 2005 till år 2020 
och 2030 enligt EU-kommissionens förslag till nytt takdirektiv samt nationell prognos 
för svenska utsläpp till samma tidpunkter. Tabellen visar även hur mycket Sverige skulle 
behöva minska sina utsläpp utöver prognosen. Kraven på minskning till 2020 motsvarar 
Göteborgsprotokollets”målnivåer”. Källa: EU-kommissionen79 samt Naturvårdsverkets 
utsläppsrapportering 2014 och rapporterad utsläppsprognos 2015. 

Svaveldioxid Kväveoxider Ammoniak

Utsläpp 2005 (kton) 36,0 176,6 55,4

Krav på minskning till 2020 (% av 2005 års nivå) -22 % -36 % -15 %

Prognos 2020 (kton) 26,9 102,8 44,2

Behov av minskning till 2020 utöver prognos (kton) – – –

Krav på minskning till  2030 (% av 2005 års nivå) -22 % -65 % -17 %

Prognos 2030 (kton) 26,6 82,1 36,2

Behov av minskning till 2030 utöver prognos (kton) – 20,6 –

78 EU COM, 2013.A Clean Air Programme for Europe, Brussels, 18.12.2013 COM (2013) 
918 final.

79 Proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of 
national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 2003/35/EC 
/* COM/2013/0920 final – 2013/0443 (COD)
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delförslag inklusive en revidering av takdirektivet. För målåret 2020 innebär de 
nya utsläppskraven att medlemsländerna får samma åtaganden som i det revide-
rade Göteborgsprotokollet och för målåret 2030 innebär de en ytterligare skärp-
ning. I tabell 1 presenteras EU-kommissionens ursprungliga förslag till svenska 
utsläppstak för 2020 och 2030 samt den senaste nationella prognosen för de 
svenska utsläppen. Som framgår av tabellen är Sveriges åtagande i linje med de 
prognosticerade utsläppen, men för att nå taknivån år 2030 behöver NOx-utsläp-
pen minska ytterligare.  

I Naturvårdsverkets utvärdering av förslaget till ett reviderat takdirektiv dras 
slutsatsen att ambitionsnivån för utsläppsbegränsningarna fram till 2030 är för 
lågt ställd för att flera av de svenska miljökvalitetsmålen ska kunna uppnås, in-
klusive Bara naturlig försurning. Naturvårdsverket menar vidare att Sverige har 
möjlighet att göra ytterligare minskningar utöver de stipulerade samt bör verka 
för en höjd ambitionsnivå inom hela EU. Enligt nuvarande prognoser för utsläpp 
av försurande ämnen i Europa och skogsbrukets påverkan så kommer överskri-
dandet av den kritiska belastningen för sjöar att minska något till 2020, men  
planar sedan ut vid omkring 10 % av Sveriges yta (Figur 10).

Andel av Sveriges yta med överskridande av kritisk belastning. Arealen omfattar sjöarna  
och deras tillrinningsområden.80

80 Fölster, Jens och Valinia, Salar. Försurningsläget i Sveriges ytvatten år 2010. SLU, Inst. för 
vatten och miljö. Rapport 2012:5

Figur 10. Överskridande av kritisk belastning för försurning av sjöar 1980–2010
samt prognos för 2020 och 2030

 KÄLLA: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

Andel av Sveriges yta med överskridande av kritisk belastning. Arealen omfattar sjöarna
och deras tillrinningsområden.
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Påverkan av skogsbruk

Skogsbrukets försurande påverkan har successivt ökat från 1980-talet fram till 
idag. I grova drag står skogsbruket i genomsnitt för mer än hälften av den totala 
försurningspåverkan på skogsmark på de marker där GROT tas ut sett över en 
skogsgeneration.81 De arealer som hittills har påverkats är dock ännu relativt 
begränsade. Totalt har GROT-uttag gjorts på ca 1 miljon hektar, eller drygt 4 % 
av arealen produktiv skogsmark i Sverige, men arealen ökar för närvarande med 
70–80 000 hektar årligen. Kompensation av försurningen genom askåterföring 
omfattar i nuläget knappt 10 000 hektar, vilket motsvarar ca 20 % av behovet, 
definierat som de marker där baskatjonuttaget överskriden en kritisk nivå vid 
skörd av GROT. Även traditionellt skogsbruk med stamuttag bidrar till försur-
ningen om än i mindre grad. 

Nuvarande styrmedel i form av information och utbildning samt åtgärder i 
form av frivillig askåterföring har hittills varit otillräckliga. Detta gör att skogs-
bruket bidrar till att försvåra skogsmarkens återhämning från försurning, och 
markförsurningen kommer därför troligen att kvarstå under lång tid. Det saknas 
i dag starka drivkrafter för återföring av aska till skogen. En begränsande faktor 
är kostnaderna och dessutom finns det oklarheter om det är skogsägarna eller 
askproducenterna som ska stå för kostnaden. Intresset från skogsägarnas sida har 
sjunkit i och med att priset på GROT har minskat under de senaste åren, särskilt 
i norra Sverige82. Anledningen är att efterfrågan minskar är att billigare bränslen 
kommit ut på marknaden, särskilt importerande avfallsbränslen samt returträ.

Behov av ytterligare insatser   

För att uppnå miljökvalitetsmålet krävs ytterligare insatser än de som idag är 
beslutade eller håller på att förhandlas. En nödvändig åtgärd är att minska ut-
släppen av kväveoxider från internationellt sjöfart genom inrättande av skydds-
områden för kväveoxidutsläpp i havsområden nära Sverige. Ytterligare ett steg är 
de redan beslutade kraven på svavel i marint bränsle som träder ikraft år 2020 
inom alla vatten inom EU. Vad gäller skogsbrukets försurande påverkan så  
behöver den minska i södra Sverige. Återföring av näringsämnen behöver ske på 
ca 50 000 ha, dvs en ökning med en faktor fem, vid nuvarande nivå på skogs-
bränsleuttag.    

81 Naturvårdsverket (2007) Bara naturlig försurning, underlagsrapport 5766 och bilagor 
Rapport 5780.

82 Energimyndigheten. Trädbränsle- och torvpriser Nr 4 2014
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Planerade insatser under 2015

Under 2015 kommer Naturvårdsverket att prioritera deltagande i arbetet med 
EU- kommissionens luftvårdsstrategi. Skogsstyrelsen kommer under 2015–2016 
att arbeta vidare med de förslag som aktörsrådet för askåterföring presenterade, 
med särskilt fokus på att genomföra riktade kampanjer med dialog och kunskaps-
utbyte i utvalda län, certifiering av entreprenörer och tydliggöra information 
om skogsbränsleuttag och askåterföring på Skogsstyrelsens hemsida och i andra 
sammanhang. Transportstyrelsen arbetar vidare inom IMO och HELCOM samt 
i samarbete med Nordsjöländerna för att så snart möjligt få till stånd beslut om 
NECA för Östersjön och Nordsjön och Engelska kanalen.    

.
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GIFTFRI MILJÖ
ANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna. 

Regeringen har fastställt sex preciseringar: 

DEN SAMMANLAGDA EXPONERINGEN FÖR KEMISKA ÄMNEN: Den sammanlagda expone-
ringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte är skadlig för människor eller 
den biologiska mångfalden. 

ANVÄNDNINGEN AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN: Användningen av särskilt farliga ämnen 
har så långt som möjligt upphört. 

OAVSIKTLIGT BILDADE ÄMNEN MED FARLIGA EGENSKAPER: Spridningen av oavsiktligt  
bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, 
utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytnings-
produkter är tillgängliga. 

FÖRORENADE OMRÅDEN: Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning att  
de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön. 

KUNSKAP OM KEMISKA ÄMNENS MILJÖ- OCH HÄLSOEGENSKAPER: Kunskap om kemiska  
ämnens miljö- och hälsoegenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning. 

INFORMATION OM FARLIGA ÄMNEN I MATERIAL OCH PRODUKTER: Information om  
miljö- och hälsofarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig.

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.
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Sammanfattning

I propositionen På väg mot en giftfri vardag redovisade regeringen en strategi 
för att nå Giftfri miljö och dess etappmål för riksdagen. I strategin ingår insatser 
nationellt, på EU-nivå och internationellt. 

Sverige bidrar med en nationell expert i arbetet att utveckla strategin för giftfri 
miljö inom ramen för EU:s sjunde miljöhandlingsprogram.

Förutsättningar att nå målet på sikt förbättras genom att allt fler farliga ämnen 
begränsas och omfattas av gemensam lagstiftning inom EU och i internationella 
överenskommelser. Men det behövs fler åtgärder och det går för närvarande trögt 
med genomförande och utveckling i EU:s kemikaliearbete på en rad områden.

Målet motverkas av en ökande konsumtion som leder till ökad kemikalie- och 
varuproduktion globalt, vilket bidrar till ökad diffus spridning av farliga ämnen. 

Tillsynen visar att många konsumentvaror innehåller förbjudna ämnen, t.ex. 
bly, kadmium, ftalater och bromerade flamskyddsmedel.

Tio nya särskilt farliga ämnen fördes 2014 upp på EU:s kandidatförteckning, 
som nu innehåller 161 ämnen. Stockholmskonventionens expertkommitté rekom-
menderade global utfasning av träskyddsmedlet pentaklorfenol (PCP).

Erfarenheten från de dialoger med företag som har genomförts inom ramen för 
handlingsplanen för giftfri vardag visar att vissa företag försöker om möjligt und-
vika farliga ämnen i sina varor även om de inte är förbjudna i lagstiftningen.

Resultat

Övergripande

I propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken 
(prop. 2013/14:39) redovisade regeringen sin samlade strategi för att nå miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategin utgörs av de etappmål som regeringen fat-
tat beslut om samt av insatser som bidrar till att nå etappmålen eller som i övrigt 
behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. 

Inom FN:s globala kemikaliestrategi SAICM pågår arbete med att ta fram en 
vägledning om vilka konkreta delar som behöver finnas på plats i ett land för att 
uppnå fungerande kemikaliekontroll och därmed hållbarhetsmålet år 2020.83 I 

83  Mål antaget av Världstoppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 om att 
till 2020 säkerställa att kemikalier används och produceras på ett sätt som minimerar 
betydande negativa effekter på människors hälsa och miljön.
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vägledningen ges förslag på prioriterade aktiviteter fram till år 2020. Ett utkast till 
vägledningen diskuterades på ett arbetsgruppsmöte i december 2014 inför att den 
ska läggas fram för SAICM:s högnivåmöte hösten 2015. 

En arbetsplan för EU:s sjunde miljöhandlingsprogram lades fram av EU- 
kommissionen 2013. Kemikalieinspektionen (Sverige) bistår EU-kommissionen 
med en expert i arbetet att utveckla en strategi för miljö inom miljöhandlings-
programmet.

Kemikalieinspektionen slutredovisade i februari 2015 handlingsplanen för en 
giftfri vardag 2011–2014 till regeringen. Fokus har varit att skydda barn och 
unga. Regeringen har gett Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag att fortsätta 
arbetet med en giftfri vardag 2015–2017.

Preciseringar

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen

Preciseringen handlar om att begränsa användning och exponering av farliga 
ämnen till miljön och människor. Begränsning av särskilt farliga ämnen och oav-
siktligt bildade farliga ämnen redovisas i preciseringarna för dessa två kategorier 
av ämnen. 

EU

Sverige har fortsatt arbetet med att begränsa farliga ämnen i EU:s produktlagstift-
ningar. Flera beslut inom dessa regelverk har bidragit till en minskad exponering 
av farliga ämnen.

Reach och CLP 
Både Reach och CLP är viktiga lagstiftningar när det gäller att begränsa använd-
ning och exponering av farliga ämnen. Åtgärder inom Reach under 2014 som 
begränsar användning och exponering är huvudsakligen inriktade mot särskilt 
farliga ämnen, se preciseringen om användning av särskilt farliga ämnen.

RoHS – begränsningar av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 
I juli började kraven i RoHS-direktivet gälla för medicinteknisk utrustning och 
övervaknings- och kontrollutrustning. Det innebär att ett antal farliga ämnen kraf-
tigt begränsas i dessa utrustningar. EU har dock beslutat om vissa undantag.84 

84 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Remiss---Nya-undantag-fran-kemikaliekrav-for-el-
utrustning/
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Kemikalieinspektionen har låtit göra en förstudie av tänkbara kandidater till 
begränsning inom RoHS. 

Textil och fibermärkningsförordningen
Sverige verkar inom EU för att begränsa farliga ämnen i textil. Kemikalieinspek-
tionen har presenterat ett förslag på märkning av textilier som innehåller farliga 
ämnen i fibermärkningsförordningens arbetsgrupp och CARACAL. Vidare har 
Kemikalieinspektionen bidragit med underlag till ett initiativ från EU-kommissio-
nen om diskussion kring begränsning av CMR-ämnen i textiler via det s.k. snabb-
spåret i artikel 68.2 i Reach. 

Växtskyddsmedelsförordningen 
Sverige har gått in med stöd till Europeiska kommissionen i två mål i EU-dom-
stolen där tillverkare ifrågasatt beslutade begränsningar i användningen av vissa 
växtskyddsmedel (neonikotinoider). Begränsningarna beslutades i maj 2013 efter 
indikationer på oacceptabla risker för bin.

Biocidförordningen
EU har reviderat Biocidförordningen85. En ny förordning om arbetsprogram för 
systematisk granskning av verksamma ämnen i biocidprodukter har även beslu-
tats86. Vidare har det inom EU beslutats om en delegerad förordning87 med regler 
för förnyelse av produktgodkännanden i biocidprodukter som är föremål för 
ömsesidigt erkännande.

Biocider bör vara effektiva för att få användas
Biocider som inte är tillräckligt effektiva belastar hälsa och miljö i onödan och bör 
inte användas. Sverige har arbetat för att lyfta effektivitetsbedömningen i godkän-
nande av biocidämnen. I ett nordiskt projekt har en vägledning tagits fram om 
effektivitetsbedömning med fokus på behandlade varor. Syftet är att få in dessa 
principer även i en uppdaterad EU-vägledning.     

Användningen av biocidbehandlade varor behöver begränsas
Sverige har verkat i EU för att begränsa användningen av biocidbehandlade varor 
när de innehåller ämnen som har problematiska egenskaper eller som innebär en 
risk för hälsa eller miljö. Ett framsteg är att behandlade varor ska märkas när det 
gäller t.ex. allergiframkallande egenskaper.

85 (EU) nr 528/2012, genom förordning (EU) nr 334/2014.
86 (EU) nr 1062/2014
87 (EU) nr 492/2014
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En stor andel av biocidbehandlade varor på EU-marknaden är importerade. 
Sverige och Kemikalieinspektionen har varit drivande för att villkor ska ställas för 
användning av biocider i varor vid godkännande av verksamma ämnen och att 
motsvarande krav införs för importerade varor. 

EU-strategi för att motverka att läkemedel förorenar vatten ska utarbetas
EU-kommissionen har nyligen påbörjat ett arbete med att utarbeta en strategi för 
att motverka att vatten förorenas av läkemedel. Utformningen av kommissionens 
strategi kommer att ha stor betydelse för exponeringen i miljön av läkemedels-
substanser.

NATIONELLT

Handlingsplan för utveckling av Reach 
Kemikalieinspektionen har på regeringens uppdrag tagit fram en fördjupad analys 
och förslag till handlingsplan för Sveriges insatser i utvecklingen av Reach samt 
hur dess tillämpning kan effektiviseras. Den tar upp behovet av insatser både på 
teknisk och på politisk nivå. Analysen pekar på behov av att öka kunskapskraven 
för kemikalier och att stärka substitutionsprincipen. Lagstiftningen behöver även 
anpassas snabbare till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen för att kunna 
hantera nya eller tidigare okända risker.

Antal

Figur 11. Hälsofarliga konsumenttillgängliga kemiska produkter ökar

 KÄLLA: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

År 2012 var ca 5 500 av de ca 15 800 kemiska produkter i Sverige som är konsument-
tillgängliga klassificerade som hälsofarliga. Antalet konsumenttillgängliga kemiska 
produkter som är hälsofarliga ökar och det behövs således ytterligare åtgärder för att 
exponeringen ska minska.
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Giftfri vardag 
Kemikalieinspektionen har i februari 2015 slutredovisat Handlingsplan för en gift-
fri vardag 2011–2014 till regeringen. Sedan 2011 har Kemikalieinspektionen arbe-
tat med en handlingsplan för att minska riskerna med kemikalierna i vardagen. 
Fokus var att skydda barn och unga. Regeringen har gett Kemikalieinspektionen 
ett nytt uppdrag att fortsätta arbetet med en giftfri vardag 2015–2017.

Ny svensk bekämpningsmedelsförordning 
Sverige har beslutat om en ny svensk bekämpningsmedelsförordning (SFS 
2014:425). Den ersätter förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel och för-
ordning (2008:338) om biocidprodukter. I förordningen samlas och förtydligas 
gällande regler om godkännande och hantering av växtskyddsmedel och biocid-
produkter. Den nya förordningen innebär också en viss skärpning av rådande 
regelverk, bl.a. gällande möjligheten att använda växtskyddsmedel på grusbelagda 
ytor eller på frilufts- och idrottsanläggningar.88 

Kopplat till förordningen har Jordbruksverket arbetat med att införa integrerat 
växtskydd (IPM) i rådgivning, behörighetsutbildningar och inom tillsynsvägled-
ning. Vägledningar för enskilda grödor och information till lantbrukarna har även 
tagits fram.89 

Perfluorerade ämnens spridning i miljön
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) redovisade 2014 en undersökning där PFAS 
uppmättes i vatten från 44 olika ställen i älv- och åmynningar utmed den svenska 
kusten. 

Kartläggning av perfluorerade alkylsyror i dricksvatten
I början av 2014 tog Livsmedelsverket initiativ till en nationell kartläggning av 
perfluorerade alkylsyror (PFAA) i dricksvattnet, efter fynd av höga halter på flera 
platser i Sverige.

Sex procent av anläggningarna i 65 kommuner var påverkade. Dessa försörjer  
3,6 miljoner konsumenter med dricksvatten. Påverkat grundvatten fanns på 71 
platser medan halterna PFAA i ytvatten var så låga att de inte innebär någon hälso- 
risk. Där halterna av PFAA har varit höga har riskvärderingar i flera fall lett till att 
vattentäkter stängts av och att konsumenternas exponering därigenom drastiskt 
minskat.

I fem kommuner (Botkyrka, Båstad, Halmstad, Ronneby och Uppsala) har fynd 
av höga halter PFAA lett till förändringar i dricksvattenförsörjningen, genom att 

88 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Ny-forordning-om-bekampningsmedel-/
89 Jordbruksverket
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brunnar har tagits ur bruk, eller på några ställen genom att kolfilter har installe-
rats i vattenverket. 

Nationella nätverk för högfluorerade ämnen
Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen har gemensamt startat ett nationellt 
nätverk om poly- och perfluorerade alkylsubstanser (PFAS) för myndigheter, fors-
kare, länsstyrelser, kommuner, miljökonsulter och dricksvattenproducenter. Nät-
verket fokuserar på att öka kunskap om egenskaper och förekomst samt att dis-
kutera lösningar för att få bort högfluorerade ämnen i marken och dricksvattnet.90 
Ett särskilt myndighetsnätverk har också bildats91. Syftet är att utbyta kunskaper 
och erfarenheter, samt att samordna det framtida arbetet. 

Kartläggning av högfluorerade ämnen i brandskum
Kemikalieinspektionen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 
låtit kartlägga användning av brandskum (PM 3/1492) samt i samarbete med  
Örebro Universitet även påbörjat analyser av brandskum för att ta reda vilka hög-
fluorerade ämnen som används i dagens brandskum.

Riskhantering för dricksvatten och fisk 
Det finns idag inga lagstadgade gränsvärden för högfluorerade ämnen i dricks- 
vatten. Istället har Livsmedelsverket tagit fram så kallade åtgärdsgränser som 
behövs för att dricksvattenproducenter runt om i Sverige ska kunna avgöra om de 
måste sätta in åtgärder för att sänka halterna eller, i värsta fall, avråda vissa grup-
per från att dricka vattnet. Gränserna är satta för att skydda foster och spädbarn, 
eftersom de är mest känsliga.

För att ge stöd till kommuner och länsstyrelser om förhöjda halter av PFAS 
även upptäcks i fisk har en riskvärdering tagits fram som beskriver exponeringen 
vid olika halter i fisken. Denna beräkning kan användas av kommuner och läns-
styrelser vid eventuella utfärdanden av kostråd för den förorenade fisken.93 

Branschdialoger om att substituera farliga ämnen i varor 
Kemikalieinspektionen har fortsatt dialogerna med företag från leksaks- och  
textilbranschen samt med företag som säljer kosmetika. Dialogerna har resulterat  
i att företagen gjort frivilliga åtaganden för ämnen med farliga egenskaper. Ett 

90 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Nytt-natverk-starker-kompetensen-kring-
hogfluorerade-amnen-i-dricksvattnet/

91 Livsmedelsverket, Kemikalieinspektionen, Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket, SGU och SGI

92 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Publikationer/PM/
93 Livsmedelsverket
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trettiotal företag har deltagit i utbildningar rörande utvecklingsområden om farli-
ga ämnen som hormonstörande ämnen, nanomaterial, antibakteriella ämnen samt 
kombinationseffekter. 

Farliga ämnen i textil  
Kemikalieinspektionen lämnade 2014 sitt andra regeringsuppdrag om farliga 
ämnen i textil.94 Företagen har påbörjat arbetet med att fasa ut farliga ämnen som 
identifierades i uppdragen95, bland annat vissa farliga färgämnen. 

Resultaten från Kemikalieinspektionens tillsyn av möbeltextil har publicerats i 
rapporten Tillsyn 1/14, januari 2014.

Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor 
Kemikalieinspektionen utövar tillsammans med kommunerna tillsyn över kemiska 
produkter, bekämpningsmedel och varor. Under 2014 har inspektionen gjort cirka 
850 inspektioner av företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska pro-
dukter, bekämpningsmedel eller varor. Mer än tusen smycken och liknande varor 
kontrollerades i ett omfattande samverkansprojekt med närmare 100 kommuner. 
I drygt tio procent av fallen hittades överträdelser, bland annat för höga halter bly 
och kadmium. Inspektionen har även gjort kontroller av de nya bestämmelserna 
om märkning av varor behandlade med biocider i samverkan med andra myndig-
heter i EU.96 

Tillsyn över kosmetiska produkter
Läkemedelsverkets tillsynsinsatser över kosmetiska produkter har grundats på 
ett riskbaserat urval där fokus legat på hårfärger i årets samverkansprojekt med 
86 kommuner. Analys av ett urval tatueringsfärger har initierats liksom tillsyn av 
tandblekningsprodukter.97 

Propyl- och butylparaben 
Läkemedelsverket redovisade i maj 2014 sitt uppdrag om behov av och förut-
sättningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben i 
kosmetika. Slutsatsen var att nationella regler inte ansågs nödvändiga på grund 
av kommande åtgärder inom EU. EU införde senare under året begränsningar och 
sänkte tillåtna halter för propyl- och butylparaben.98 

94 KemI rapport 3/13 och 6/14
95 Rapport 6/14
96 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2014
97 Läkemedelsverket
98 Läkemedelsverket
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Miljöindikatorer för läkemedel utvecklas
I oktober 2014 presenterades ett projekt om utveckling av indikatorer för att följa 
upp läkemedel i miljön inom Nationella läkemedelstrategin av Institutionen för 
läkemedelskemi vid Uppsala universitet i samarbete med bl.a. Läkemedelsverket. 
Projektets resultat kommer att användas till vidareutveckling av en miljöindika-
tor.99 

Insatser för att minska miljöpåverkan av läkemedel har analyserats
Läkemedelsverket redovisade ett regeringsuppdrag med analys av olika handlings-
alternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom 
EU och internationellt. I rapporten identifierade Läkemedelsverket handlingsvägar 
samt vilka effekter dessa har för hälsa och miljö, tillgång på läkemedel, utveck-
lingen av nya läkemedel och för läkemedelsföretagen. I rapporten belyser Natur-
vårdsverket och Kemikalieinspektionen översiktligt skador i miljön och på män-
niskors hälsa som läkemedel ger upphov till via miljöpåverkan samt kostnaderna 
för dessa.

Giftfri förskola 
Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ta fram upphandlingskriterier 
för en giftfri förskola. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 4 
maj 2015. 

Naturskyddsföreningen undersökte hösten 2014 kommunernas arbete med gift- 
fri förskola. Minst 1/3 av landets kommuner och drygt 57 % av landets kommu-
nala förskolor har påbörjat ett arbete i linje med Naturskyddsföreningens Opera-
tion giftfri förskola.100 

Substitution och utfasning 
Trafikverket arbetar med substitution och utfasning av farliga ämnen i kemiska 
produkter samt material och varor som används vid byggande, drift- och under-
håll av infrastruktur. Under 2014 har BASTA:s kriterier kompletterats med krite-
rier för hormonstörande ämnen.101  

Ett utvecklingsprojekt102 undersöker i hur stor utsträckning det är möjligt att 
bygga enligt BASTA-kriterierna. I pilotprojekt 2014 visades att det med ett aktivt 
produktvalsarbete är möjligt att bygga en väg och bro till 85 % med material och 
varor som klarar BASTA-kriterierna.

99 Läkemedelsverket
100 Kommuner på väg mot giftfri förskola. Naturskyddsföreningen 2014.
101 Trafikverket
102 Bygga med BASTA: Trafikverket, IVL Svenska miljöinstitutet, BASTA och Skanska
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MILJÖ- OCH HÄLSOTILLSTÅNDET 

Miljö- och hälsotillståndet följs bl.a. genom miljöövervakningen och indikatorer 
för Giftfri miljö. Nedan följer ett urval av resultat som redovisades under året.

Halter av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2013 
Under 2013 analyserade Livsmedelsverket cirka 465 substanser i totalt 1 836 
stickprov av färska, frysta eller bearbetade livsmedel. 2013 års provtagning av 
bekämpningsmedel i livsmedel i Sverige visar på fortsatt låga halter. Andelen prov 
där gränsvärdena överskreds var också låg. Proven på barnmat och animaliska 
livsmedel var helt fria från mätbara halter av bekämpningsmedel. Fynd av 
bekämpningsmedel är fortfarande vanligt förekommande, men gränsvärdena över-
skrids i allt färre fall.103 

103 Livsmedelsverket

PCB 153

Index

Figur 12. Miljöföroreningar i modersmjölk 1996–2012

 KÄLLA: LIVSMEDELSVERKET, SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Analyserna av modersmjölk från förstföderskor boende i Uppsalaregionen visar att PCBer, DDE 
(nedbrytningsprodukt av DDT), dioxiner och PBDE (bromerat flamskyddsmedel) fortfarande 
förekommer, men halterna minskade mellan åren 1996 och 2012 med 5–7 procent per år.
Halterna av dessa föroreningar i modersmjölk minskar endast långsamt trots att användning och 
spridning begränsats. PCB och DDT är sedan lång tid förbjudna och användningen har upphört. 
Vissa bromerade flamskyddsmedel har förbjudits inom EU och åtgärder har vidtagits för att 
begränsa oavsiktlig bildning av dioxiner. Figuren visar att begränsningsåtgärderna fungerar 
såtillvida att halterna avtar. För långlivade ämnen som redan är spridda i varor, byggnader och 
miljö är dock processen långsam, vilket bidrar till att det är särskilt svårt att nå Giftfri miljö.
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Ramdirektivet för vatten
De fem svenska regionala vattenmyndigheterna lämnade i december 2014 förslag 
till åtgärdsprogram för vattendistrikten för perioden 2015–2021. På grund av 
kvicksilverhalterna i fisk i alla ytvatten så uppnår de inte ’god kemisk status’.104 
Andra ämnen som är problematiska i ett stort antal ytvattenförekomster är poly-
bromerade difenyletrar (PBDE), bly, kadmium och tributyltenn (TBT). Det bedöms 
att 1–31 % av grundvattnen har förbättringsbehov på grund av sänkt kemisk sta-
tus eller att de är i riskzonen för att inte uppnå god kemisk status till 2021. För-
höjda halter av växtskyddsmedel förekommer också i grundvatten i alla distrikten.

Användningen av särskilt farliga ämnen 

Preciseringen handlar om att begränsa användningen av särskilt farliga ämnen. 
Det är ämnen som är långlivade och bioackumulerande eller är cancerframkal-
lande, fortplantningsstörande eller kan skada arvsmassan. Även ämnen som är 
hormonstörande eller kraftigt allergiframkallande räknas hit, liksom metallerna 
bly, kvicksilver och kadmium.

INTERNATIONELLT

Stockholmskonventionen
Stockholmskonventionen, som syftar till att förbjuda eller begränsa långlivade 
organiska föreningar, omfattar i dag 23 ämnen/ämnesgrupper. I oktober 2014 
fattade konventionens expertkommitté105 beslut om att rekommendera träskydds-
medlet pentaklorfenol (PCP) för global utfasning. Kommittén beslutade också 
att påbörja arbete med flamskyddsmedlet dekabromdifenyleter (deka-BDE) och 
bekämpningsmedlet dikofol. 

EU-kommissionen informerade Stockholmskonventionen i november 2014 att 
EU inte kan acceptera konventionens krav från 2013 avseende HBCDD. Från 
augusti 2015 kan dock kraven accepteras av EU, vilket innebär att den pågående 
tillståndsprocessen inom EU kan avslutas utan förändring. 

Farliga kemikalier i barnkläder
En internationell undersökning av om det finns farliga kemikalier i barnkläder 
och skor från kända klädmärken utfördes 2014 av Greenpeace. Förekomsten 
av nonylfenoletoxylater (NPE), ftalater, organiska tennföreningar, perflourerade 

104 Dir 2008/105/EG
105 POPs Review Committe (POPRC)
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ämnen (PFC), och antimon undersöktes. Minst en av dessa ämnesgrupper påvisa-
des över detektionsgränsen i 76 av 82 undersökta produkter.106 

EU

Översyn av Reachförordningen
I juni 2014 presenterade kommissionen en översynsrapport gällande frågeställ-
ningen om kemikaliesäkerhetsbedömningar behövs för lågvolymämnen (1–10 
ton per tillverkare och år) som är cancerframkallande, mutagena och reproduk-
tionsstörande ämnen (så kallade CMR-ämnen), kategori 1A och 1B107. För övriga 
lågvolymämnen ska motsvarande översyn genomföras senast 1 juni 2019. Sverige 
förde i sin kommentar till rapporten fram att den ger tydligt stöd för att skyldighe-
ten att göra kemikaliesäkerhetsbedömningar bör omfatta CMR-ämnen under 10 
ton per år. Kommissionen har än så länge inte presenterat något ställningstagande.

Harmoniserad klassificering av ämnen
En av förutsättningarna för att identifiera ämnen som särskilt farliga och kunna 
få upp dem på kandidatförteckningen är att de har en harmoniserad klassificering 
inom EU. Kemikalieinspektionen tog 2014 fram och lämnade fyra förslag till Echa 
på EU-harmoniserad klassificering, varav två allmänkemikalier och två biocider.108  
Förslaget från 2012 på harmoniserad klassificering för metalliskt bly (alla fysi-
kaliska former) har diskuterats under 2014, men beslutet har skjutits upp på 
grund av oenighet kring den förslagna koncentrationsgränsen (en tiondel av den 
generella gränsen i klassificeringsförordningen) trots att den har fått stöd av RAC. 
Ungefär 4 500 ämnen har i dag en harmoniserad klassificering som är bindande 
inom EU.

Sverige bidrar med ämnesutvärderingar i Reach
Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa, har lagt till 65 nya ämnen som föreslås 
för utvärdering enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach, för perioden 2015-2017. 
Flertalet av ämnena misstänks vara hormonstörande, cancerframkallande, muta-
gena eller reproduktionstoxiska, samtidigt som de är vanligt förekommande i 
konsumentprodukter.109 Totalt har Echa nu listat 134 ämnen på den så kallade 
CoRAP-listan (Community Rolling Action Plan).

106 http://www.greenpeace.org/sweden/se/press/dokument/Kemikalierapport-En-liten-studie-
om-monstren-i-din-garderob/

107 Brussels, 1 July 2014 Doc. CA/57/2014 Rev 1
108 Kadmiumkarbonat, Perfluorodekansyra och dess natrium och ammoniumsalter, 

silverzinkzeolit samt DEET.
109 http://echa.europa.eu/sv/view-article/-/journal_content/title/draft-corap-update-with-new-

substances-for-evaluation-in-2015-2017-published
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Under 2014 utvärderade Kemikalieinspektionen två ämnen110 och avser att 
utvärdera ytterligare två ämnen111 under 2015. Baserat på den utvärdering Sverige 
genomförde 2013, för doftämnet lysmeral, skickade Echa i februari ut beslut till 
registranterna med informationskrav.

Kandidatförteckningen i Reach omfattar nu 161 ämnen
Det finns en färdplan för särskilt farliga ämnen (SVHC)112 som Kommissionen, 
Echa och medlemsländerna i EU kom överens om 2013 och vars mål är att alla 
”relevanta” SVHC ska finnas på kandidatförteckningen till 2020. Under 2014 
infördes 10 nya ämnen på förteckningen, varav fyra kom på förslag från Sverige, 
och förteckningen innehåller nu 161 ämnen. Sverige (Kemikalieinspektionen) har 
totalt lämnat förslag till Echa på 13 ämnen som bör betraktas som särskilt farliga 
och föras upp på kandidatförteckningen, bland annat kadmium. Vi har även kom-
menterat på andra länders förslag.

Tillämpning av tillståndssystemet i Reach
Det första tillståndet enligt Reach beviljades av kommissionen i augusti 2014 för 
ftalaten DEHP. Tillståndssystemet i Reach har således kommit igång och arbetet 
med tillståndsansökningar har påbörjats. Under året har fem ansökningar kom-
menterats under offentligt samråd för att exempelvis tillföra information om 
användning av alternativ och därigenom komplettera beslutsunderlaget.

Sverige driver att tillstånden i Reach ska åtföljas av villkor och att tillstånds-
perioderna ska vara väl motiverade samt att tillstånden bör vara väl avgränsade 
och inte gälla breda användningsområden. Under året har dock prövning av några 
ansökningar som avser breda användningsområden påbörjats. Sådana ansökning-
ar kan, om de beviljas, både motverka uppfyllelsen av Giftfri miljö och minska 
tilliten till tillståndsprocessen. Under 2014 skickade Sverige ett brev till Kommis-
sionen för att verka för att tillämpningen av tillståndssystemet överensstämmer 
med Reach-förordningen samt säkerställa ett väl fungerande arbete med tillsyn. En 
av de viktiga faktorerna i tillsynen är just att tillstånden åtföljs av villkor. Brevet 
resulterade i att Kommissionen beslutade att bilda en arbetsgrupp för att diskutera 
tillsynsbarheten av beviljade tillstånd med avseende på övervakning, rapportering 
och villkor.  

110 tiram och Imidazolium compounds, 2-(C17 and C17-unsatd. alkyl)-1-[2-(C18 and C18-
unsatd. amido)ethyl]-4,5-dihydro-1-methyl-, Me sulfates

111 3-(4-tert-butylphenyl)propionaldehyde och metakrylamid
112 Roadmap for SVHCs identification and implementation of REACH Risk Management 

measures from now to 2020
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Begränsningar under Reach 
Ett svenskt begränsningsförslag gällande bly i konsumentvaror har fått stöd av 
Echa:s kommittéer och beslut har nyligen fattats på EU-nivå. Även ett förslag 
till begränsning av nonylfenol och nonylfenoletoxylater i importerade textilier 
hanterades av Echa:s kommittéer under 2014. Förslaget har fått stöd och beslut 
väntas första halvåret 2015 efter förslag från Kommissionen. Sveriges förslag 
om begränsning av kadmium i konstnärsfärger lämnades till Echa årsskiftet 
2013/2014. Echa:s riskbedömningskommitté bedömde emellertid att det bidrag 
som utsläpp vid användning av konstnärsfärger innebär för halterna i mark är 
försumbart och den samhällsekonomiska kommittén ansåg inte att den föreslagna 
begränsningen var proportionerlig.  Sverige har också gjort analyser av möjliga 
riskhanteringsåtgärder för bland annat bly i ammunition och dentalt amalgam, 
samt kommenterat på andra länders förslag till begränsning.

Kriterier för hormonstörare
Kommissionen har inte fullgjort sina skyldigheter att i enlighet med biocid- och 
växtskyddsmedelsförordningarna ta fram kriterier för hur hormonstörande ämnen 
närmare ska avgränsas. Sveriges regering väckte juni 2014 talan mot kommissio-
nen på grund av dess underlåtenhet att besluta om sådana kriterier under biocid-
förordningen. Kommissionen har sedan publicerat en färdplan och genomfört ett 
offentligt samråd om alternativa förslag till kriterier som presenteras i färdplanen.   

Vägledning för försumbar exponering tas fram
Sverige (Kemikalieinspektionen) har deltagit i kommissionens arbetsgrupp för 
att ta fram en vägledning för att bedöma försumbar exponering. Definitionen av 
begreppet försumbar exponering är av vikt för särskilt farliga ämnen som faller 
för uteslutningskriterier. 

Kriterier för substitutionskandidater försenade
Ett annat viktigt arbete rör tolkning av kriterierna för att identifiera ämnen som 
substitutionskandidater. Kommissionen har nu skjutit upp beslutet att anta den så 
kallade kandidatförteckningen för substitution på obestämd tid. Sverige lämnade 
under 2014 en deklaration till kommissionen och uttrycker stark oro över att 
kommissionen överskridit den tidsgräns som fastställts i växtskyddsmedelsförord-
ningen. Kommissionen meddelade därefter att de kommer att presentera listan för 
antagande av kommittén 2015. 

Vägledning för jämförande bedömning
För ämnena på kandidatförteckningen för substitution startar en jämförande 
bedömning på produktnivå. Kommissionens vägledningsdokument för jämförande 
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bedömning är i stora drag baserad på ett utkast från Kemikalieinspektionen och 
antogs av kommittén 2014.

Leksaksdirektivet
Kemikalieinspektionen har föreslagit att särskilt begränsa bisfenol A i leksaker för 
barn under tre år eller andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Sve-
rige verkar också för att sänka den högsta tillåtna halten av bly. 

RoHS-direktivet
Kommissionen har under 2014 lagt fram förslag till begränsningar av ftalaterna 
DEHP, BBP, DBP och DIBP inom RoHS-direktivet113. Sverige har stött förslaget 
med skriftliga kommentarer och vid möte med kommissionen. Publicering av 
beslutet beräknas ske första kvartalet 2015.

Högfluorerade ämnen
Kemikalieinspektionen deltar i ett EU-samarbete med målet att utvärdera och  
vid behov reglera användning av högfluorerade ämnen och har föreslagit en EU-
harmoniserad klassificering av PFNA och PFDA.114 

EU:s Östersjöstrategi
Inom EU:s Östersjöstrategi har Naturvårdsverket i samarbete med Kemikalie-
inspektionen fört fram förslag på att kartlägga luftutsläpp av kadmium från små-
skalig förbränning inom Östersjöregionen. Ett projekt har initierats som fokuserar 
på bättre övervakningssystem och åtgärder för att minska utsläpp av i första hand 
dioxiner, men även kadmium och kvicksilver. 

ChemSec
Det internationella kemikaliesekretariatet ChemSec, som drivs av ideella organi-
sationer, presenterade ytterligare 28 ämnen på sin SIN-list i oktober och lanserade 
samtidigt ett verktyg för att undvika olämplig substitution av farliga ämnen kallat 
SINimilarity. 115 

113 Restriction of the use of certain Hazardous Substances. Direktiv om begränsning av 
användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

114 Kemikalieinspektionens handlingsplan 2014
115 http://www.chemsec.org/images/stories/2014/SIN_List_update_8_October_press_release.

pdf
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NATIONELLT

Förslag om att begränsa ftalater i vardagsprodukter
Kemikalieinspektionen föreslår en rad olika åtgärder som driver på utbyte av de 
skadligaste ftalaterna för att minska riskerna, inte minst för barn. Förslagen lades 
fram på uppdrag av regeringen i december 2014.116 Sverige bör arbeta för en res-
triktiv tillståndsgivning117 på EU-nivå samt för begränsningar under Reach i olika 
varugrupper. Vidare föreslås att Sverige arbetar för begränsning av de fyra ftalater-
na i RoHS. Ett fortsatt arbete med klassificeringsförslag för fortplantningsstörande 
och hormonstörande ftalater samt att få dem uppförda på kandidatförteckningen 
behövs. På den nationella nivån bör förslag till begränsning av emissioner av skad-
liga ftalater från byggmaterial till inomhusmiljön utredas. I rapporten föreslås att 
Konkurrensverket ges ett liknande uppdrag för sjukvården om upphandling med 
kemikaliekrav som verket redan fått när det gäller till förskolor. Kemikalieinspek-
tionen avser att verka för åtgärder som leder till förbättrad regelefterlevnad, till 
exempel effektivare tillsyn och sanktioner.

Kartläggning av bisfenol A
En utredning om bisfenol A har rapporterats till regeringen i december 2014118. 
Den kartlägger användningsområden för bisfenol A och lämnar förslag till hur 
exponeringen för ämnet från material i kontakt med livsmedel kan minskas. Ut-
redaren slår fast att bisfenol A kan fasas ut från de främsta exponeringskällorna, 
vilka är termopapper och ytskikt i kontakt med livsmedel, utan att det får allvar-
liga ekonomiska konsekvenser för samhället.

Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper 

Preciseringen handlar om att spridningen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga 
egenskaper ska vara mycket liten och att uppgifter om bildning, källor, utsläpp 
samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningspro-
dukter ska vara tillgängliga.

EU:s industriutsläppsdirektiv (IED) 2010/75/EU är numera införlivat i svensk 
lagstiftning och reglerna trädde i kraft i början av 2014. Förändringarna berör 
drygt 1 000 anläggningar i Sverige, varav cirka 140 större förbränningsanlägg-
ningar. Det ger skärpningar av tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT). 

116 Förslag till utfasning av fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater i Sverige. 
Rapport från ett regeringsuppdrag. Kemikalieinspektionen 7/14.

117 Ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP
118 Bisfenol A. SOU 2014:90. Kartläggning och strategi för minskad exponering.
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Kraven på utsläpp till luft från stora förbränningsanläggningar och samförbrän-
ningsanläggningar skärps. Även kraven på tillsyn förtydligas och skärps. 

En målsättning i den nationella avfallsplanen som togs fram 2012 är att avfalls-
förbränningsanläggningar ska ha kontinuerlig provtagning av utsläpp av dioxiner 
och furaner, vilket fått genomslag i enskilda tillståndsärenden. 

Ekodesignkrav för fastbränslepannor och kaminer röstades igenom i oktober 
2014. De nya kraven börjar gälla 2020 för fastbränslepannor och 2022 för rums-
värmare (kaminer).  Kraven omfattar minimikrav på årsenergieffektivitet och 
gränsvärden för utsläpp och är något strängare än dagens krav i Boverkets bygg-
regler.

Förorenade områden

Preciseringen handlar om att åtgärda förorenade områden så att de inte utgör hot 
mot människors hälsa eller miljön.

Inga nya eller förändrade styrmedel inom efterbehandling av förorenade områ-
den är beslutade under 2014. 

Det finns cirka 1 200 förorenade områden som bedöms utgöra mycket stor risk 
för miljön och människors hälsa. Ytterligare ca 13 000 områden bedöms utgöra 
stor risk och skulle också behöva åtgärdas. Totalt pågick 1 789 efterbehandlings-
insatser i landet under 2013. Arbetet med att uppnå preciseringen år 2020 går 
framåt men takten måste öka.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper 

Preciseringen handlar om att ta fram kunskap om miljö- och hälsoegenskaper för 
de ämnen som företagen sätter ut på marknaden.

Hormonstörande ämnen
En expertgrupp för hormonstörande ämnen inrättades i februari 2014 under 
Echa:s ledning. Uppdraget är att vara rådgivande i frågor som rör att identifiera 
om kemiska ämnen har hormonstörande egenskaper och Kemikalieinspektionen 
deltar sedan starten. 

Arbetsseminarier i forskar- och myndighetsnätverket för hormonstörande 
ämnen har hållits sedan 2011. Det fjärde seminariet genomfördes i december 2014 
av Kemikalieinspektionen i samarbete med SweTox. 

Nordiska kemikaliegruppen, under Nordiska ministerrådet, publicerade 2014 
en rapport med uppskattning av de kostnader för effekter på manlig fortplantning 

G
IF

T
F

R
I 

M
IL

JÖ



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015 77

som kan knytas till exponeringen för hormonstörande ämnen.119 Ytterligare en 
rapport publicerades 2014 med presentationer och utfall från en nordisk work-
shop med diskussioner kring möjligheterna för EU-reglering av hormonstörande 
ämnen och hänsyn till kombinationseffekter i ett vetenskapligt perspektiv.120 

Forskningsrådet Formas beviljade 2014 medel till SweTox Research Center för 
det omfattande projektet EDC 2020 som handlar om att möta framtida regulato-
riska och samhälleliga krav kring hormonstörande ämnen, genom forskning om 
verkliga och potentiella hormonstörande kemikalier och deras effekter. 

Kombinationseffekter
OECD startade 2014 ett projekt121 om effekter av exponering för flera ämnen. 
Inriktningen är att samla in och byta erfarenheter från riskbedömningar som 
beaktar kombinationseffekter och dra lärdomar från detta samt att publicera 
resultat i OECD:s monografiserie. Projektet planeras pågå till hösten 2016 och 
Kemikalieinspektionen medverkar.

I ett meddelande till rådet från kommissionen i maj 2012122 framgick att vägled-
ning för att identifiera så kallade ”priority mixtures” skulle tas fram till juni 2014, 
men än så länge har ingen sådan vägledning kommit.

Kommissionens forskningscenter, JRC, publicerade 2014 en rapport med en 
översikt av EU-lagstiftning som berör kombinationseffekter och vägledningar 
inom området från såväl EU som andra länder och internationella organisatio-
ner.123 

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, bedriver bland annat 
arbete med att ta fram vägledningsdokument för kumulativ riskbedömning av 
växtskyddsmedel. Under 2014 har Efsa arbetat med flera vägledningsdokument 
som kan förväntas färdigställas 2015.

119 The Cost of Inaction : A Socioeconomic analysis of costs linked to effects of endocrine 
disrupting substances on male reproductive health. http://www.norden.org/sv/nordiska-
ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/institutioner-
samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/nordiska-kemikaliegruppen-nkg/
publikationer-och-rapporter/?b_start:int=0&tab=nordic

120 Road to regulation of endocrine disruptors and combination effects. http://www.norden.
org/sv/nordiska-ministerraadet/ministerraad/nordiska-ministerraadet-foer-miljoe-mr-m/
institutioner-samarbetsorgan-och-arbetsgrupper/arbetsgrupper/nordiska-kemikaliegruppen-
nkg/publikationer-och-rapporter/?b_start:int=0&tab=nordic

121 http://swetox.se/forskning/edc-2020/
122 COM(2012) 252 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52

012DC0252&from=EN
123 Assessment of Mixtures - Review of Regulatory Requirements and Guidance.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC90601
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Under perioden 2012-2016 finansierar Formas två forskargrupper som under-
söker kombinationseffekter. Dels i projektet INTERACT124 (Interaktionen med 
biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistens) och dels i MiSSE125 
(Bedömning av hormonstörande ämnen i blandningar med inriktning på sköld-
körtelpåverkan – med katter som modell för människors inomhusexponering för 
kemikalier). Ytterligare en forskargrupp med inriktning på kombinationseffekter 
finansieras under perioden 2011–2015 i projektet NICE126 (Novel Instruments for 
effect-based assesment of chemical pollution in coastal ecosystems).

Nanomaterial
Särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial i kemikalielagstift-
ningen är viktigt som ett första steg för att hantera risker med nanomaterial i 
EU-lagstiftningen. Under 2014 har frågan diskuterats på flera möten mellan kom-
missionen och medlemsländerna. Sverige har deltagit och verkar aktivt för att 
lämpliga standardinformationskrav ska införas.

Kemikalieinspektionen har under 2014 genomfört en konsekvensutredning av 
nya EU-regler för nanomaterial. Syftet är att bättre kunna verka för att sådana 
regler införs på EU-nivå.127 

Kemikalieinspektionen anordnade år 2014 tillsammans med Nordiska nano-
materialsgruppen en workshop i Stockholm som fokuserade på toxikokinetik och 
vad som händer med nanopartiklar i miljön (”fate”).128 I direkt anslutning hölls 
också ett fjärde myndighetsmöte om nanomaterials upptag och spridning i krop-
pen och i miljön.129 

Under 2014 startade ett nytt Mistra-finanseriat forskningsprogram ”Mistra 
Environmental Nanosafety”130 i syfte att bidra till att undvika oönskade miljökon-
sekvenser vid nya tillämpningar av nanoteknik, men också hitta sätt för hur tekni-
ken kan utnyttjas för att lösa befintliga miljöproblem. Under 2014 avslutades ett 
annat stort FORMAS-finansierat program för forskning inriktat på att utveckla 
kunskaper om risker med nanomaterial – Nanosphere.131 

124 https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/INTERACT.aspx
125 http://www.mmk.su.se/misse/
126 http://www.nice.gu.se/svenska/
127 Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level. PM 1/15. 

KemI, 2015
128 Nordic workshop on toxico/biokinetics and environmental fate of nanomaterials, in a 

regulatory context
129 Nanomaterials upptag och spridning i kroppen och miljön – Svenska myndigheter och 

nanomaterial
130 http://www.mistra.org/forskning/pagaende-forskning/mistra-environmental-nanosafety.

html
131 http://www.nanosphere.gu.se/
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Läkemedel 
Läkemedelsverket redovisade till regeringen en fördjupad analys av olika hand-
lingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen 
inom EU och internationellt. I rapporten identifierar Läkemedelsverket insatser 
för att minska miljöpåverkan av läkemedel vid produktion och användning och 
som bidrar till ökad kunskap om läkemedels miljöpåverkan, att begränsa nega-
tiva effekter vid användning av läkemedel med allvarlig miljöpåverkan samt att 
begränsa utsläpp av läkemedelssubstanser vid produktion både inom EU och i 
tredje land.132

Information om farliga ämnen i material och produkter

Preciseringen handlar om att information om miljö- och hälsofarliga ämnen i 
material, kemiska produkter och varor ska vara tillgänglig.

INTERNATIONELLT

Ett förslag till ett internationellt program för information om farliga ämnen i 
varor ska finnas 2015. UNEP ansvarar för ett projekt om utveckling av ett sådant 
program.133 En utredning om hur ett internationellt informationssystem skulle 
kunna utformas har gjorts. 

EU

I Reachförordningen finns krav om att tillhandahålla information om särskilt 
farliga ämnen till mottagare av varor134. Kemikalieinspektionen har i sin tillsyn 
kunnat konstatera att kravet i Reach långt ifrån alltid efterlevs. Företag som säl-
jer importerade varor har ofta svårt att få information om innehållet av farliga 
ämnen från sina leverantörer. Informationskravet är heller inte alltid känt. Ett fri-
villigt globalt system som underlättar informationsspridningen skulle kunna vara 

132 Fördjupad analys av olika handlings-alternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i 
läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt. Rapport från Läkemedelsverket 
2014-12-15. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2014/
Lakemedelsverket-har-analyserat-handlingsvagar-for-uppna-minskad-miljopaverkan-av-
lakemedel/

133 http://www.unep.org/chemicalsandwaste/UNEPsWork/ChemicalsinProductsproject/
tabid/56141/Default.aspx

134 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 
om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), Artikel 
33
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ett viktigt steg för att öka informationsspridningen om farliga ämnen även inom 
EU.

Haltgränsen 0,1 procent för när informationskravet gäller tolkas inte på samma 
sätt inom EU, det vill säga om haltgränsen gäller för enskilda komponenter eller 
för hela den sammansatta varan. Kommissionen har inlett en process för att frå-
gan ska avgöras av EU-domstolen. Dessutom har en fransk domstol begärt ett 
förhandsutlåtande135. EU-domstolens generaladvokat förordade i början av 2015, 
när det gäller beräkningsgrunden, den tolkning som Sverige m.fl. medlemsstater 
företräder, d.v.s. att haltgränsen ska gälla enskilda komponenter.

Det europeiska klassificerings- och märkningsregistret enligt CLP136 utvecklas 
och uppdateras kontinuerligt. Allt fler ämnen blir klassificerade. Ungefär 4 500 
ämnen har i dag en harmoniserad klassificering som är bindande inom EU och 
därutöver är omkring 125 000 självklassificerade ämnen anmälda. Sedan 2008 har 
totalt 266 harmoniserade klassificeringsförslag skickats till ECHA, varav 141 har 
fått slutligt yttrande av RAC. Till och med oktober har 30 harmoniserade klassi-
ficeringsförslag skickats in under 2014. Hittills (t.o.m. oktober) har RAC beslutat 
om 28 yttranden. Sedan CLP förordningen trädde i kraft 2008 fram till november 
2014 har Sverige skickat in 11 klassificeringsförslag för allmänkemikalier. 

Sverige har drivit frågan om utökade informationssystem för farliga kemiska 
ämnen i vissa varor i samtliga led av distributionskedjan bland annat i ekodesign- 
och produktsäkerhetsdirektiven137 138 samt i fibermärkningsförordningen139. Kemi-
kalieinspektionen har presenterat ett förslag på märkning av textilier som innehål-
ler farliga ämnen i fibermärkningsförordningens arbetsgrupp. 

Byggproduktförordningen 
Sverige har försökt få till stånd en utvidgning av informationskraven om farliga 
ämnen i byggprodukter i Byggproduktförordningen. Kommissionen har meddelat 
att sådana krav kan vara lämpliga på annan plats.

Ekodesigndirektivet 
EU:s Ekodesigndirektiv ska revideras. Sverige har lämnat in ett förslag om att föra 
in ett generellt krav på information om innehåll av farliga kemikalier i energirela-
terade produkter i likhet med vad som gjorts i Byggproduktförordningen.

135 Europeiska unionens domstol, Mål C-106/14, http://curia.europa.eu/
136 http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
137 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter
138 Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG av den 3 december 2001 om allmän 

produktsäkerhet
139 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 

2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av 
fibersammansättningen i textilprodukter
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NATIONELLT

Webbsida för konsumenter startades
Kemikalieinspektionen har öppnat en upplysningstjänst och en särskild webbsida 
för konsumenter som informerar om kemikalier i vardagen så att konsumenter 
kan göra medvetna val och hantera produkter på ett säkert sätt.140 

Analys

Övergripande

Miljötillståndet och utvecklingen i miljön 
Bedömning av utvecklingsinriktning för Giftfri miljö är ”neutral”. Det går inte att 
se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. 

Sedan miljömålen infördes har användningen av flera särskilt farliga ämnen 
begränsats. En del välkända och sedan länge begränsade miljögifter, som under-
sökts i långa tidsserier, uppvisar minskande halter i miljön. Halterna av andra 
ämnen, som till exempel vissa långlivade högfluorerade ämnen, ökar. Farliga 
ämnen som ingår i och sprids från varor, byggnadsverk m.m. kan påverka männ-
iskor och miljö under lång tid.

Målet motverkas av en ökande konsumtion som leder till ökad kemikalie- och 
varuproduktion globalt, vilket bidrar till ökad diffus spridning av farliga ämnen. 
En stor del av de varor som konsumeras i Sverige tillverkas dessutom i länder 
utanför EU där många länder fortfarande har en svagt utvecklad kemikaliekontroll.  
OECD förutser att världens kemikalieproduktion fortsätter att öka med 3 % årli-
gen till år 2050.141 Det skulle innebära en ökning av kemikalieproduktionen med 
50 % före år 2030.  

Samtliga länsstyrelser bedömer även trenden för Giftfri miljö i sitt län. Nio 
länsstyrelser har bedömt trenden vara ”neutral”, sex ger bedömningen ”negativ” 
medan sex länsstyrelser avstått från att bedöma trenden/alt bedömt trenden vara 
”oklar”.

Förutsättningarna att nå målet förbättras 
Förutsättningar att nå målet på sikt förbättras genom att allt fler farliga ämnen 
begränsas och omfattas av gemensam lagstiftning inom EU och internationella 
överenskommelser. Men det behövs fler åtgärder. Den redan införda lagstiftningen 
tillämpas inte i den utsträckning som vore önskvärt. 

140 http://konsument.kemi.se/
141 OECD Environmental Outlook to 2050, OECD (2012).
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Utveckling av strategier för Giftfri miljö 2014 
I propositionen På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken 
(prop. 2013/14:39) redovisade regeringen sin samlade strategi för att nå miljö-
kvalitetsmålet Giftfri miljö. Strategin utgörs av de etappmål som regeringen fat-
tat beslut om samt av insatser som bidrar till att nå etappmålen eller som i övrigt 
behövs för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. I strate-
gin ingår även insatser på global nivå och nationellt vilka är viktiga och nödvän-
diga komplement till arbetet inom EU. 

Dessutom har arbetet med följande strategiska initiativ fortsatt under 2014:
• Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att fortsätta arbetet med 

en handlingsplan för giftfri vardag 2015–2017. Även Livsmedelsverket och 
Naturvårdsverket har fått uppdrag i anslutning till handlingsplanen.

• Inom EU:s sjunde miljöhandlingsprogram ska en strategi för giftfri miljö utar-
betas. Sverige bidrar med en nationell expert i EU-kommissionens arbete att 
utveckla strategin.

• Inom den globala kemikaliestrategin SAICM fortsätter arbetet med att utveckla 
ett frivilligt internationellt program för information om ämnen i varor. Det ska 
innehålla principer för vilken information som aktörer under en varas livscykel 
bör få tillgång till. 

Preciseringar

Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen 

Regeringens satsning på handlingsplanen för en giftfri vardag har gjort det möjligt 
för Kemikalieinspektionen att kraftigt utöka insatserna nationellt, inom EU och 
internationellt. Arbetet har främst varit inriktat på åtgärder för att skydda barns 
och ungdomars hälsa. Under åren 2011 – 2014 prioriterades arbetet med EU:s 
kemikalielagstiftning, internationellt arbete, tillsyn av farliga ämnen i varor och 
dialoger med näringslivet för att minska riskerna med farliga ämnen i varor. Flera 
andra myndigheter har deltagit i handlingsplanens olika delprojekt. Kemikalie-
inspektionen bedömer att arbetet med handlingsplanen kommer att bidra både till 
hälsovinster och till klara samhällsekonomiska vinster.

Kunskap om effekter av den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen 
är mycket begränsad. Den snabbt ökande produktionen, konsumtionen och han-
deln med varor som ökar spridningen av kemiska ämnen ställer stora krav på 
att effektiva styrmedel och åtgärder införs för att motverka den ökande expone-
ringen. Många varor finns kvar i samhället under lång tid och kan därför bidra till 
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emissioner och exponering av kemiska ämnen under lång tid. Därför tar det lång 
tid innan förbud och begränsningar av kemiska ämnen i varor leder till minskad 
spridning till miljön.

Det pågår ett omfattande arbete med att utveckla regler för farliga ämnen inom 
EU, som dock går långsamt p.g.a. hinder och ineffektivitet i genomförandet. 

Under året har en rad åtgärder vidtagits genom begränsningar inom EU samt 
nationella åtgärder som bidrar till minskad exponering av ämnen. Dock ökar kon-
sumtionen vilket bidrar till ökad exponering.

Kontrollen av farliga ämnen i varor är bristfällig och regler behöver utvecklas 
inom EU och internationellt. Regler behöver i större utsträckning utformas så 
att de tar hänsyn till barnens större känslighet och även skyddar barnen (se även 
Etappmålet Minska barns exponering för farliga kemikalier).

Riskhanteringsåtgärder påverkar 
En studie av tidstrender av PFAA i odlad fisk, ägg och mjölk från den svenska  
livsmedelsmarknaden visar att halterna i sådana produkter snabbt påverkas och 
sjunker efter att riskhanteringsåtgärder för att begränsa utsläppen i miljön satts in.

Användningen av särskilt farliga ämnen 

Under senare år har flera stora regelverk utvecklats inom EU, t.ex. Reach, CLP, 
Växtskyddsmedelförordningen och Biocidproduktförordningen. Dessa utgör en 
viktig plattform för arbetet med att uppnå miljömålet Giftfri miljö. Sverige har 
därför hållit en hög profil i arbetet med utvecklingen av dessa regler och har 
tagit en aktiv roll i det inledande implementeringsskedet. Implementeringen sker 
successivt och nya delar är nu inne i ett kritiskt skede. Vilken skyddsnivå som i 
praktiken kommer att uppnås, t.ex. genom tillståndsprövningen, gemensam klas-
sificering och begränsning inom Reach, sätts nu på prov. Den praktiska erfarenhe-
ten hittills har bl.a. visat att det är mycket kostsamt att ta fram det underlag som 
krävs för begränsningar av användningen av ämnen i EU och det har lett till att 
bara ett fåtal länder har bidragit till att ta fram sådana underlag.

När det gäller Reachförordningen ser Kemikalieinspektionen ett behov av in-
satser både på teknisk och på politisk nivå för att Reach effektivt ska bidra till att 
begränsa användningen av särskilt farliga ämnen.
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Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper 

Det behövs fler åtgärder för att begränsa utsläppen till luft i Europa. Nedfall 
påverkar bl.a. Östersjön. Om inga insatser görs kommer dioxinhalterna i ström-
ming att även i fortsättningen tidvis överskrida nivåerna i EU:s riktlinjer.142 

Styrmedel som internationella konventioner och Industriemissionsdirektivet 
(IED) är viktiga för att komma till rätta med industriella utsläpp. Men då bety-
delsen av icke industriella utsläpp har ökat är även andra styrmedel och åtgärder 
viktiga som t.ex. ekodesigndirektivet och åtgärder riktade mot småskalig förbrän-
ning. Då forskning visat att stor del av nedfallet i Sverige av dioxiner och furaner 
sannolikt kommer från andra länder så behövs ett samarbete länderna emellan när 
det gäller åtgärder och framtagande och spridning av kunskap.

Av de idag kända oavsiktligt bildade ämnena med farliga egenskaper är dioxi-
ner, furaner och PAH de mest betydande. Kunskapen om oavsiktligt bildade 
ämnen har ökat kontinuerligt men t.ex. i vilken omfattning de bildas och sprids är 
fortfarande dåligt känd. Den sekundära spridningen är också dåligt kvantifierad. 
Hur stor den i idag okända fraktionen av oavsiktligt bildade ämnen med farliga 
egenskaper är vet vi inte heller även om vi kan anta att källan är industriella pro-
cesser och förbränning. Det innebär även brister i kunskapen om risken för hälsa 
och miljö. Åtgärder för att ta fram kunskap behövs därför fortfarande.

Industriemissionsdirektivet (IED) förväntas att på sikt bidra till minskad sprid-
ning av oavsiktligt bildade ämnen från industrin i Europa. När det gäller dioxiner 
indikerar dock resultat från forskningsprojektet BalticPOPs att icke-industriell 
förbränning är en viktigare källa än industriella utsläpp. Det nätverk om dioxiner 
som Naturvårdsverket bildat mellan östersjöländer kan på sikt leda till att åtgär-
der för att minska spridning av dioxiner.

De viktigaste åtgärderna är att öka kunskapen om de oavsiktligt bildade ämne-
na, minimera eller eliminera bildningen, effektivisera reningsteknikerna och slut-
hantera avfallet så att dessa ämnen inte heller på lång sikt sprids till miljön.

De viktigaste styrmedlen är regler och konventioner i kombination med frivil-
liga åtgärder.

Förorenade områden

Naturvårdsverket har, t.ex. när verket föreslog etappmål för förorenade områden, 
bedömt att flera viktiga styrmedel finns på plats. Det vore bra för engagemanget 
och styrningen om ett etappmål, som konkretiserar hur vi ska nå preciseringen, 

142 Naturvårdsverket
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också fanns på plats. Några viktiga förutsättningar behöver vara uppfyllda för att 
öka takten: tillräckliga nivåer på sanering av områden där det inte finns någon 
ansvarig verksamhetsutövare eller där staten förorenat, mer utnyttjande av alter-
nativa saneringstekniker och att miljöbalken används fullt ut för saneringar där 
det finns en ansvarig för föroreningen.

Positivt är att områdena i och med det inventeringsarbete länsstyrelserna gjort 
är i stort sätt kända och att saneringar både med statliga medel och utifrån mil-
jömyndigheternas tillsyn/verksamheters ansvar rullar på. Det branschinitiativ 
(SPIMFAB) som lett till att många nedlagda bensinstationer sanerats är färdigt. 
Det vore mycket positivt med andra ansvariga som gick ihop för att effektivisera 
arbetet.

Negativt är att den nuvarande takten är för låg och att nya förorenade områden 
tillkommer på grund av att samhällets skydd för miljön inte räcker till. Två exem-
pel är gruvområden som lämnas utan att efterbehandlingen säkrats och brand-
släckningsmedlet PFOS som innan det förbjöds hann förorena många mark- och 
grundvattenområden143.

Riskerna för miljö och hälsa från Sveriges förorenade områden kommer inte att 
vara åtgärdade till 2020.

Naturvårdsverket rapporterade 2014 om en utvärdering av det statliga efterbe-
handlingsarbetet av förorenade områden144. Utvärderingen bidrar med ny kunskap 
om hur man kan beräkna samhällsekonomiska effekter av arbetet, men den ger 
ingen fullständig bild av samhällseffekterna. Hur efterbehandlingsarbetet bidrar 
till en giftfri miljö ligger till stora delar utanför den samhällsekonomiska beräk-
ningsmodell som har använts. En viktig slutsats är att saneringarna leder till att 
belastningen på miljö och i viss mån hälsa minskar och att anslaget på så sätt har 
en viktig funktion att fylla i miljömålsarbetet.

Informationen om att ett område är åtgärdat via kommunens tillsyn når inte 
alltid Länsstyrelsen. Hur många områden som åtgärdas går därmed inte att följa 
upp fullt ut. För bättre möjligheter till uppföljning är det angeläget att kommu-
nerna får tillgång till den gemensamma databasen EBH-stödet så att information 
om de åtgärder som genomförs finns registrerade.

Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper 

Processen med att registrera ämnen i Reach fortsätter och omfattar allt fler ämnen 
och allt fler ämnen granskas inom programmen för utvärdering av verksamma 

143 Naturvårdsverket.
144 Naturvårdsverket. Utvärdering av efterbehandling av förorenade områden. 2014.
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ämnen i biocidprodukter eller växtskyddsmedel. Det innebär att tillgången till 
kunskap om ämnens egenskaper har ökat och kommer fortsätta öka de närmaste 
åren. Än så länge är dock kunskapen om hälso- och miljöfarliga egenskaper för 
det stora flertalet ämnen bristfällig. Detta gäller särskilt kunskap om hälso- och 
miljöegenskaper för lågvolymämnen145 och för nanomaterial, hormonstörande 
ämnen samt om kombinationseffekter vid exponering från flera ämnen. Även kun-
skap om ämnen i produkter och varor, liksom om den exponering människor och 
miljö utsätts för, är otillräcklig.

Arbete för att definiera kunskapskrav rörande nanomaterial och hormonstö-
rande effekter pågår. Samtidigt som det är viktigt att kriterier för när ämnen ska 
betraktas som hormonstörande tas fram och förs in i regelverken behövs mer kun-
skap om sambanden mellan användningen av hormonstörande ämnen och deras 
effekter på människor och miljö. 

Lågvolymämnen, som bedöms röra sig om 20 000 ämnen, ska enligt tidsplanen 
för infasning i Reach registreras senast 2018. De informationskrav som idag gäller 
vid registrering av lågvolymämnen avser i de flesta fall endast fysikalisk-kemiska 
egenskaper och är därmed inte tillräcklig för att göra en adekvat riskbedömning 
av ämnet. Det medför också att det normalt saknas underlag för att bedöma vad 
som krävs för en säker hantering. Om informationskraven för dessa ämnen inte 
skärps inför registreringsomgången 2018 riskerar informationsbristen att bli 
mycket långvarig, och ämnenas hälso- och miljöfarliga egenskaper lång tid fram-
över att förbli okända, vilket i sin tur medför att grunden för riskhanteringsåtgär-
der, där sådana behövs, kommer att saknas. I sammanhanget bör också påpekas 
att för ämnen som tillverkas i kvantiteter under 1 ton per tillverkare och år krävs 
ingen registrering alls. 

Den kontroll av registreringsunderlaget som Echa gör visar att många företag 
lämnar in underlag med stora kvalitetsbrister. För många ämnen där ett adekvat 
bedömningsunderlag egentligen borde finnas, saknas därför i praktiken fortfaran-
de tillförlitlig kunskap helt eller delvis om skadliga effekter och om hur de sprids. 

Att kunna svara upp mot ovan beskrivna kunskapsbehov är således mycket 
viktiga förutsättningar för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö, kanske främst frågan 
om skärpning av informationskraven för lågvolymämnen inför 2018.146 

Till stor del förväntas förutsättningar i form av regler finnas på plats 2020 för 
att kunskaper som möjliggör riskbedömning och säker hantering av ämnen inom 
alla användningsområden ska bli tillgängliga. För några problematiska områden, 
exempelvis lågvolymämnen i Reach samt miljöegenskaper hos läkemedel som 

145 Lågvolymämnen: ämnen som tillverkas i 1–10 ton per år och företag
146 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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varit i bruk lång tid, kan det ta längre tid att skapa tillräckliga förutsättningar. En 
särskilt svår fråga att bedöma är när det kan finnas tillräckliga förutsättningar för 
hur man ska hantera problematiken med att riskbedöma kombinationseffekter 
och anpassa regelverken så att de tar hänsyn till sådana. Det är dock viktigt att 
steg i den riktningen tas.  

Forskningsprogrammet MistraPharma slutar 2015. Det utgör internationellt 
sett den största samlade insatsen inom området effekter av läkemedel i miljön. 
När programmet slutar skulle kunskapen kunna förvaltas och utvecklas under ett 
centrum för läkemedel och hållbar utveckling. 

Information om farliga ämnen i material och produkter

Utökade krav på information om farliga ämnen i varor kommer sannolikt att kun-
na vara införda för vissa grupper av konsumentprodukter till 2020, men skärpta 
generella krav för alla varor förväntas inte finnas förrän 5–10 år senare. 

Arbetet i FN:s globala kemikaliestrategi, SAICM, fortsätter med att ta fram 
ett förslag till frivilligt internationellt program för information om ämnen i varor 
som ska innehålla principer för informationsöverföring i leverantörskedjor och till 
aktörer under en varas livscykel. Eftersom leverantörskedjorna från råvara till fär-
dig produkt ofta är långa och komplexa och till stor del sker utanför EU behövs 
en global strategi för att informera om farliga ämnen i material och produkter. 
Initiativet är mycket betydelsefullt för förutsättningarna att nå preciseringen.

Den löpande identifieringen inom EU av särskilt farliga ämnen som sätts upp på 
den så kallade kandidatförteckningen har lett till att informationskravet för varor 
i Reach utökas. I december 2014 omfattades 161 ämnen av informationskravet 
för varor i Reach147, vilket är 10 ämnen fler än i december 2013. I vilken omfatt-
ning information om särskilt farliga ämnen kommer att behöva lämnas är bero-
ende av vilken tolkning av 0,1 procentgränsen EU-domstolen kommer att förorda.

Viktiga styrmedel för att se till att information om miljö-och hälsofarliga ämnen 
i material, kemiska produkter och varor finns tillgänglig inkluderar således både 
regler och frivilliga åtgärder.

147 http://echa.europa.eu/candidate-list-table
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SKYDDANDE OZONSKIKT
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig  
UV-strålning.148

Regeringen har fastställt två preciseringar: 

VÄNDPUNKT OCH ÅTERVÄXT: Vändpunkten för uttunningen av ozonskiktet har nåtts  
och början på återväxten observeras. 

OFARLIGA HALTER OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN: Halterna av klor, brom och andra  
ozonnedbrytande ämnen i de övre luftlagren understiger den nivå där ozonskiktet  
påverkas negativt.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV.

Sammanfattning

Uttunningen av ozonskiktet har avstannat och mycket tyder på att återväxten 
påbörjats. Flertalet av de ämnen som bryter ned ozonskiktet regleras framgångs-
rikt under Montrealprotokollet som är undertecknad av så gott som samtliga län-
der (197 länder). I analysen finns dock osäkerheter, dels i det vetenskapliga under-
laget, dels på grund av ozonskiktets naturliga variationer samt klimatets fortsatta 
påverkan. Det finns även ett fortsatt hot mot ozonskiktet på grund av fortsatt 
användning av ozonnedbrytande ämnen samt utsläpp från uttjänta produkter. 
Allteftersom de reglerade ämnena fasas ut ökar även svårigheten att få uppmärk-
samhet och resurser för det arbete som kvarstår. Trots farhågor för minskad 
finansiering av den multilaterala fonden är det därför mycket positivt att fonden 
i det senaste beslutet fylldes på med drygt 500 miljoner USD vilket är den största 
påfyllnaden sedan fonden etablerades 1990149. Under de senaste åren har betydel-
sefulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och det går att 
se en positiv utveckling i miljötillståndet.

148 Ultraviolett strålning.
149 Parterna fattade beslut om finansiering vid det 10:e partskonferensen för 

Wienkonventionen och det 26:e Partsmötet för Montrealprotokollet i Paris 2014.
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Resultat

Vändpunkt och återväxt 

TILLSTÅND 

Globalt är ozonskiktet i dag cirka 3 procent tunnare jämfört med referensvärdet 
(d.v.s. perioden före 1980, då ozonskiktet ansågs vara opåverkat av mänskliga 
utsläpp)150. Den i stora drag positiva utvecklingen av tillståndet som redovisades i 
den föregående årliga utvärderingen håller i sig. Såväl mark- som satellitmätningar 

150 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

 KÄLLA: SVENSK MILJÖÖVERVAKNING, 
SMHI (BEARBETADE DATA FRÅN 

WWW.SMHI.SE/KLIMATDATA/METEOROLOGI/OZON)

Figuren visar en jämförelse av ozonskiktets tjocklek över Sverige före respektive efter påverkan 
från ozonnedbrytande ämnen mätt i Dobson units (DU). Ozonskiktet varierar mycket i tjocklek 
men är i genomsnitt tunnare i dag än vad det var före introduktionen av ozonnedbrytande 
ämnen. Trots allt fler indikationer på en återhämtning syns ännu ingen statistisk säkerställd 
trend i ozonskiktets återhämtning. 
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och modellresultat indikerar att den globala återväxten påbörjats. Jämfört med 
perioden (2004–2008) då uttunningen av ozonet över 60°S–60°N var 2,5 %, 
 var uttunningen bara 2 % under perioden 2008–2012151. Inte heller nationella 
data för ozonskiktet visar på några större förändringar beträffande ozonskiktet 
och utvecklingen är fortsättningsvis försiktigt positiv (Figur 13). Trots de positiva 
indikationerna saknas vetenskapligt konsensus om att återhämtningen är statis-
tiskt säkerställd samt att denna återhämtning verkligen är ett direkt resultat av 
minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 

En uttunning av ozonskiktet över Arktis fortsätter att ske varje vårvinter. Ozon-
skiktet 2013 var dock tjockare än på länge och alltså inte i närheten av den kraf-
tiga uttunning som skedde 2011. Uttunningen för 2014 var ett mellanting mellan 
dessa två år. Även om vi kan räkna med kraftiga uttunningar framöver så pekar 
inte resultaten från klimatmodellerna på att frekvensen av liknande kalla och  
ihållande perioder (som t.ex. under våren 2011) kommer att öka framöver.

Liksom de senaste 10 åren är den globala trenden för UV-strålningen neutral.
Även den nationella trenden för UV-strålningen är neutral men ligger under 

molnfria dagar fortfarande ca 5 % över referensvärdet (ett opåverkat tillstånd).

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR

Se avsnittet Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen.

Ofarliga halter ozonnedbrytande ämnen

TILLSTÅND 

Globalt, under perioden 2008–2012, minskade såväl utsläpp som halter av fler-
talet ozonnedbrytande gaser i troposfären152. HCFC (klorfluorkolväten) och lust-
gas (N2O) fortsätter dock att uppvisa ökade utsläpp och halter. För HCFC har 
ökningen av utsläppen visserligen i stort sett avstannat men ligger kvar på en fort-
satt hög nivå. Halten HCFC fortsätter i dagsläget att öka men ökningstakten har 
varit betydligt mindre än i tidigare bedömningar. De största utsläppen av HCFC 
kommer idag från Kina och andra utvecklingsländer. För lustgas har både utsläpp 
och halter fortsatt att öka153. Nationellt bedöms utsläppen av lustgas fortsätta att 

151 Ibid.
152 Det lägsta lagret i jordens atmosfär med en medelhöjd på 11 km.
153 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 

Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.
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minska, om än i liten omfattning154. Dessutom behöver oväntat höga utsläpp av 
koltetraklorid (CTC) förklaras och åtgärdas. De globala årliga utsläppen av CTC 
beräknas till 39 000 ton155 156.

Även för halten ozonnedbrytande ämnen i stratosfären157 ses motsvarande 
trend. Väteklorid (HCl) indikerar den totala mängden klor i stratosfären och är 
därför ett bra mått på den potentiella kapaciteten att bryta ner ozon. Mängden 
väteklorid i stratosfären minskar i ungefär samma takt som de ozonnedbrytande 
ämnena i troposfären. Även för halten effektiva klorekvivalenter i stratosfären 
(EESC), som är ett mått på mängden tillgängligt reaktivt klor och brom i strato-
sfären, har det skett en minskning på 15 % jämfört med 1997 då den var som 
högst (1 950 ppt158) till ca 1 650 ppt. Detta utgör ungefär 40 % av den minskning 

154 Naturvårdsverket (2013) Report for Sweden on assessment of projected progress, March 
2013

155 EIA,  2014, New Trends in ODS Smuggling
156 Enligt de beräknade utsläppen baserat på de rapporterade mängderna skulle utsläppen 

uppgå till 960 ton.
157 Det andra av fyra skikt i atmosfären där troposfären är det första. Stratosfären börjar vid 

cirka 11 kilometers höjd och sträcker sig upp till ungefär 50 kilometer över markytan.
158 ppt = part per trillion (part per trillion översätts på svenska till biljondel).

Figur 14. Nationella utsläpp av CFC 1990–2014

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET (IVL 2011: EMISSIONER 
OCH KVARVARANDE MÄNGDER CFC I SVERIGE)

Utsläpp av det ozonnedbrytande ämnet CFC från olika produktgrupper under åren 1990 till 
2014 utifrån beräkningar visar att de nationella utsläppen fortsätter att minska och nu är nere 
i ca 160 ton per år. Mer information finns på Miljömålsportalen.
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som behövs för att nå tillbaka till 1980 års referensvärde för mellanlatituderna  
(1 150 ppt)159.

Det finns även stora mängder ozonnedbrytande ämnen i befintliga och uttjänta 
produkter (banker). Globalt handlar det uppskattningsvis om ca 5,4 miljoner 
ton160 räknat som ODP161. Utsläppen från dessa banker bedöms under perioden 
2005–2014 uppgå till 1,6 miljoner ton ODP vilket är ca 114 000 ton per år162. 
Motsvarande siffra för svenska banker ligger på drygt 3 000 ton. De svenska 
utsläppen av klorfluorkarboner (CFC), som i stort sett uteslutande består av 
utsläpp från dessa banker, fortsätter att minska och uppgick för år 2014 till ca 
160 ton (Figur 14).

FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR 

Flertalet av de ämnen som bryter ned ozonskiktet regleras under Montrealproto-
kollet vilket har lett till kraftigt minskade utsläpp och halter av dessa ämnen. Den 
negativa aspekten av Montrealprotokollets fortsatta framgång är att det blivit allt 
svårare att få uppmärksamhet och resurser för de återstående utmaningar som 
ändå kvarstår163. Främst handlar det om stöd till utvecklingsländernas utfasnings-
arbete av HCFC som sker via den multilaterala fonden. Trots farhågor för mins-
kad finansiering är det därför mycket positivt att fonden i det senaste beslutet fyll-
des på med drygt 500 miljoner USD164 165 vilket är den största påfyllnaden sedan 
fonden etablerades 1990.

Inom ramen för protokollet finns möjlighet till undantag från reglerna beträf-
fande kritiska användningsområden och insatsämnen i tillverkningsprocesser. 
De observerade atmosfäriska nivåerna av vissa ämnen är dock mycket högre 
än vad som kan förväntas från inrapporterade mängder använda som process-
råvara (2012). Ny forskning från NASA visar även på oväntat höga utsläpp av 
koltetraklorid. Antingen sker stora utsläpp vid tillverkning eller så produceras 

159 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

160 http://ozone.unep.org/new_site/en/MP_achievements_challenges.php
161 ODP (Ozone Destructive Potential) står för den ozonnedbrytande potential en förening har 

jämfört med CFC-11 (CFC-11 har ett ODP-värde = 1)
162 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 

Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.

163 http://ozone.unep.org/new_site/en/MP_achievements_challenges.php
164 http://www.multilateralfund.org/default.aspx
165 Parterna fattade beslut om finansiering vid det 10:e partskonferensen för 

Wienkonventionen och det 26:e Partsmötet för Montrealprotokollet i Paris 2014.
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och används stora mängder koltetraklorid för användningsområden som idag är 
helt förbjudna. Under 2014 arbetade Sverige, tillsammans med Polen, Tyskland 
och Kommissionen, fram två förslag för att nå Montrealprotokollets mål. Det 
ena förslaget handlar om en minskning av utsläpp av ozonnedbrytande ämnen 
vid produktion av varor. Det andra förslaget syftar till en bättre kartläggning av 
nedbrytningsprodukter från produktionssektorn. Detta arbete förväntas fortsätta 
under 2015 och framåt.

Lustgas regleras inte inom ramen för Montrealprotokollet utan är istället en av 
de växthusgaser som regleras under Kyotoprotokollet. Utsläppen, som både bryter 
ned ozonskiktet och bidrar till växthuseffekten, är i dag större än för någon annan 
gas med avseende på dess ozonnedbrytande potential.  Kyotoprotokollet kräver 
emellertid bara att man minskar den totala halten av klimatgaserna i protokollet 
(uttryckt i koldioxidekvivalenter) men reglerar inte hur detta görs. Det innebär att 
det inte finns några direkta krav på att minska utsläppen från lustgas utan man 
kan lika gärna minska utsläppen från andra ämnen, vilket oftast är tekniskt lätt-
are och billigare. Vissa minskningar har ändå skett, t.ex. i utvecklingsländer inom 
ramen för Clean Development Mechanism (CDM). Detta gäller framförallt inom 
industrier som tillverkar Salpetersyra och Adipinsyra där utsläppsminskningar är 
lätta att kvantifiera166. Den övervägande andelen av de globala utsläppen kommer 
emellertid från jordbrukssektorn, framförallt från en ökad gödsling av jordbruks-
mark167. För mer information om Kyotoprotokollet som styrmedel hänvisas till 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 

Eftersom den övervägande andelen av lustgasutsläppen kommer från jordbruks-
sektorns djurhållning och gödselhandering, är det för närvarande främst åtgärder i 
syfte att förbättra kvävehanteringen inom jordbruket som kan påverka utsläppen. 
Även åtgärder som syftar till att minska utsläpp av kväveoxider och ammoniak 
till luft är av vikt. De befintliga styrmedlen för detta hanteras inom miljökvalitets-
målen Ingen övergödning, Frisk luft och Bara naturlig försurning där mer detalje-
rade beskrivningar av styrmedlen återfinns. 

I en rapport168 som tagits fram på uppdrag av Naturvårdsverket görs bedöm-
ningen att så mycket som 90 % av CFC från isoleringsmaterial i Sverige inte tas 
om hand vid rivning och ombyggnationer. Den främsta orsaken är enligt rapport-
en bristande kunskap. Bristerna berör en rad områden som t.ex. vilken miljö-
påverkan CFC har, var man kan hitta det, hur man identifierar det och hur det ska 
tas om hand.  Vidare berör de så gott som alla aktuella aktörer; fastighetsägare, 
inventerare, inblandade entreprenörer, tillsynsmyndigheter, sorteringsanläggningar 

166 Drawing Down N2O to Protect Climate and the Ozone Layer, UNEP (2013).
167 Ibid.
168 WSP (2013) Utvärdering av återvinning av CFC i byggisoleringsmaterial.
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och förbränningsanläggningar. Mot bakgrund av detta avser Naturvårdsverket 
att under 2015 ta fram ett informationsmaterial om CFC i isoleringsmaterial som 
i första hand vänder sig till fastighetsägare, beställare av rivningar och tillsyns-
myndigheter. Beträffande Montrealprotokollets s.k. A5 länder (utvecklingsländer) 
har Sverige även bidragit till partsbeslut och investeringsbeslut inom ramen för 
den multilaterala fonden beträffande demonstrationsprojekt som i samverkan med 
andra instanser omhändertar ozonnedbrytande ämnen i ett helhetsperspektiv.

Under 2014 startade den nationella samverkansgrupen för gränsöverskridande 
avfallstransporter ett projekt som går ut på att genomföra en riskanalys av avfalls-
flöden i Sverige. I ett första steg ska riskanalysen inriktas mot att öka kunskapen 
hur hanteringen av vitvaror sker i Sverige. Riskanalysen syftar till att få en för-
djupad kunskap om avfallsflöden i Sverige men ska även bidra till att effektivisera 
den kontrollerande verksamhet som myndigheterna bedriver.

Länsstyrelsernas uppföljning av miljökvalitetsmålen för 2014 styrker bilden 
av att det främst är CFC i isoleringsmaterial som utgör den återstående utsläpps-
källan för ozonnedbrytande ämnen i Sverige169. Så gott som alla länsstyrelser 
uppmärksammar problematiken och konstaterar att det framför allt är i den prak-
tiska hanteringen vid rivning av byggnader som bristerna uppkommer. I flera län 
finns fungerande nätverk och informationsarbete men många län pekar också på 
behovet av ytterligare insatser, t.ex. i form av informationsinsatser och förbättrade 
rutiner i samband med rivningslov. Även arbetet med att stoppa illegala gränsöver-
skridande transporter av ozonnedbrytande ämnen och fortsatt tillsyn av använd-
ningen av köldmedier lyfts upp som viktiga åtgärdsområden.

Analys

Gapet till att nå miljökvalitetsmålet

Även om polarområdena en lång tid framöver kommer att uppvisa kraftiga åter-
kommande ozonuttunningar, så pekar allt mer vetenskapligt underlag på att åter-
hämtningen påbörjats som ett resultat av minskade utsläpp av ozonnedbrytande 
ämnen. Återhämtningen för det globala ozonskiktet till referensvärdet för 1980170 
bedöms kunna nås mellan 2025–2040. Detta förutsätter att det internationella 

169 Regional årlig uppföljning 2014. http://www.miljomal.se/regional
170 Referensvärdet för den globala halten ozon1980 används som en indikator på ett av 

människan i stort sätt opåverkat ozonskikt.
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arbetet inom ramen för protokollet fortsätter med oförminskad kraft. I synerhet 
gäller detta den återkommande påfyllnaden av den multilaterala fonden som syf-
tar till att stödja utvecklingsländernas genomförande av protokollet. Även om den 
senaste påfyllnaden lyckades över förväntan finns en oro för att stödet ska minska 
innan utfasningen är slutförd. Om samtliga utsläpp av ozonnedbrytande ämnen 
som regleras under Montrealprotokollet (inklusive utsläpp från s.k. banker171) 
skulle upphöra med omedelbar verkan skulle den fullständiga återhämtningen av 
ozonskiktet kunna tidigareläggas med ca 11 år. 

Samtidigt fortsätter utsläppen av lustgas att öka globalt. Det är viktigt att tyd-
liggöra att lustgasutsläppen inte bedöms hindra uppfyllandet av miljökvalitets-
målet (påbörjad återväxt). Fortsatta utsläpp kan däremot försena en fullständig 
återhämtning betydligt172, vilket är allvarligt nog med tanke på de ytterligare fall 
av t.ex. hudcancer och ögonstarr som ett fortsatt uttunnat ozonskikt medför.  

En viktig slutsats är följaktligen att det internationella samfundet i nuläget har 
möjlighet att antingen påskynda eller senarelägga den fullständiga återhämtningen 
av ozonskiktet i väsentlig grad beroende på vårt framtida agerande. Vad vi väljer 
kommer att få stora konsekvenser för såväl människors hälsa som miljön. Det är 
därför av stor vikt att Sverige även fortsättningsvis är pådrivande i det internatio-
nella arbetet. För att kunna få gehör i internationella förhandlingar är det viktigt 
att Sverige fortsätter det egna arbetet på nationell nivå. Här bör omhändertagan-
det av CFC i rivningsmaterial samt illegala gränsöverskridande transporter priori-
teras. Det är även viktigt att Sverige fortsätter agerar internationellt och inom EU 
för att minska de globala utsläppen av lustgas och andra kväveföreningar.

En annan viktig slutsats är att åtgärder i syfte att minska utsläpp av kväve-
föreningar inte bara är viktiga för miljömålet Skyddande ozonskikt. De ökar även 
förutsättningarna att uppnå miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Ingen 
övergödning, Bara naturlig försurning och Frisk luft. De kommer dessutom i 
varierande grad även att gynna miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, 
Myllrande våtmarker, Hav i balans, Grundvatten av god kvalitet, Levande skogar, 
Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och djurliv.

En tredje slutsats är att osäkerheten i bedömningar och analyser fortfarande 
är stora. På grund av stora variationer i såväl data som naturliga variationer är 
återväxten av ozonskiktet ännu inte statistiskt signifikant. Det går i dagsläget inte 
heller att med säkerhet säga att en sådan återväxt skulle vara en följd av minskad 

171 Utsläpp från banker utgörs av utsläpp från befintliga och uttjänta produkter. Dessa utsläpp 
regleras inte under Montrealprotokollet men parterna strävar ändå efter att hantera och 
åtgärda dessa banker. Inom EU är destruktion av ozonnedbrytande ämnen dock reglerat 
genom förordning 1005/2009.

172 Assessment for Decision-Makers: Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014, World 
Meteorological Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project—Report 
No. 56, Geneva, Switzerland, 2014.
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påverkan från ozonnedbrytande ämnen. Mycket av osäkerheten handlar även om 
att ozonskiktets återhämtning kommer att inträffa i en förändrad atmosfär på 
grund av ökade halter av växthusgaser och åtföljande klimatförändring. Förutom 
detta finns det osäkerheter kopplade till i vilken utsträckning beslutade styrmedel 
får önskad effekt på aktörer och åtgärder samt åtgärdernas effekt på miljötillstån-
det173.

Bedömning av utvecklingen i miljön

Utvecklingen i miljön är positiv. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i 
samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och/eller det går att se en posi-
tiv utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren.

Behov av ytterligare insatser

Naturvårdsverket kommer under 2015 att ge fortsatt stöd till regeringen i för-
handlingsarbetet inom ramen för Montrealprotokollet och EU. 

I syfte att få till ett nationellt ökat omhändertagande och en destruktion av 
kvarvarande CFC i isoleringsmaterial föreslår Naturvårdsverket att Kommunerna 
behöver se över samordningen och kommunikationen mellan den nämnd som 
ansvarar för tillsynen enligt Plan- och bygglagen (byggnadsnämnden) och den 
nämnd som ansvarar för tillsynen enligt Miljöbalken när byggnadsnämnden upp-
rättar beslut om rivningslov samt vid beslut om slutbesked. Detta för att säker-
ställa att avfallet, och särskilt det farliga avfallet, omhändertas/omhändertagits 
på ett korrekt sätt. I detta arbete kan länsstyrelserna bistå i sin tillsynsvägledande 
roll genom att samordna kommunernas tillsynsarbete som rör hantering av CFC-
avfall.

Vidare avser Naturvårdsverket ta fram informationsmaterial om hantering av 
CFC i isoleringsmaterial vid rivning och ombyggnation som i första hand vänder 
sig till fastighetsägare, beställare av rivningar och tillsynsmyndigheter. 

Ytterligare förslag till insatser redovisas i den fördjupade utvärderingen 2015174.

173 Se miljökvalitetsmålet Ingen övergödning i: Naturvårdsverket. 2015. Prel. titel 
Miljökvalitetsmålen – fördjupad utvärdering av miljömålen 2015. Rapport 6662 (in press).

174 Ibid.
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SÄKER STRÅLMILJÖ
ANSVARIG MYNDIGHET: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 
effekter av strålning.

Regeringen har fastställt fyra preciseringar: 

STRÅLSKYDDSPRINCIPER: Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet  
och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt. 

RADIOAKTIVA ÄMNEN: Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att  
människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. 

ULTRAVIOLETT STRÅLNING: Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett  
strålning är lägre än år 2000. 

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT: Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet  
och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden  
inte påverkas negativt.

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.

Sammanfattning

Den negativa trenden för antal nya hudcancerfall fortsätter. Hudcancer är den 
snabbast växande cancerformen i Sverige och om man ser på incidensen under de 
senaste tio åren har ökningen accelererat.

Under 2015 ska SSM genomföra en utredning om solbeteende och därefter 
redovisa förslag på åtgärder till regeringen. Utredningsuppdraget beskrivs i SSM:s 
regleringsbrev 2015175: ”Solbeteende Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa vilka 
åtgärder myndigheten vidtagit för att ändra människors solningsbeteende och 
underlätta möjligheterna till rätt beteende i syfte att på sikt minska antalet hud-
cancerfall. Vidare ska myndigheten ta fram en plan för åtgärder under perioden 
2016–2018. Planen ska avse dels åtgärder inom nuvarande ekonomisk ram, dels 
förslag på åtgärder med en ökad ekonomisk ram. Uppdraget ska redovisas senast 
den 1 februari 2016 till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet).” 

175 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten (M2014/2957/S, 
M2014/2972/S (delvis))
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Strålskyddsarbetet inom sjukvård och industri behöver utvecklas genom bättre 
lagefterlevnad inom sjukvården. Patientstrålskyddet hålls dock utanför miljömåls-
arbetet enligt före detta Miljömålsrådets bedömning176. 

För ytterligare information, se miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö i: Natur-
vårdsverket. 2015. Prel. titel Miljökvalitetsmålen – fördjupad utvärdering av mil-
jömålen 2015. Rapport 6662 (in press).

Resultat

Strålskyddsprinciper

Inga allvarliga tillbud eller haverier har inträffat vid kärntekniska anläggningar i 
Sverige under 2014. Vid de kärntekniska anläggningarna arbetar tillståndshavarna 
kontinuerligt med optimering av strålskyddet och att begränsa doserna till arbets-
tagare. Inga dosgränser har överskridits vid de svenska kärnkraftverken under de 
senaste tio åren och det finns goda förutsättningar för att doserna såväl till arbets-
tagare som till allmänheten kommer att minska ytterligare i framtiden. En viktig 
förutsättning för att uppnå preciseringen om strålskydd177 är att tillståndshavarna 
kontinuerligt arbetar med optimering av strålskyddet vid de kärntekniska anlägg-
ningarna. Detta innebär att Best Available Technique (Bästa tillgängliga teknik, 
BAT) ska tillämpas, vilket följs upp inom ramarna för myndighetens ordinarie 
tillsynsarbete.

Strålskyddsarbetet inom sjukvård och industri behöver utvecklas genom bättre 
lagefterlevnad inom sjukvården. SSM har konstaterat att det finns brister i hur de 
landsting och företag som myndigheten har inspekterat under de senaste fyra åren 
uppfyller myndighetens krav. De inspektioner som myndigheten genomfört under 
2014 visar alla på liknande brister, vilket indikerar att detta är ett generellt pro-
blem. Dock tyder den förbättring i lagefterlevnad som generellt har noterats bland 
de tillståndshavare som har genomgått en uppföljande inspektion på att myndig-

176 Miljömålen – nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 
(ISBN: 978-91-620-1264-9)

177 De grundläggande principerna inom strålskydd är berättigande av användning, 
optimering av skyddsåtgärder samt begränsning av stråldoser och exponeringsrisker. 
Berättigande innebär att nyttan med att använda strålning ska överväga risken för skador. 
Med optimering av skyddsåtgärder menas att strålskyddet ska utformas så att varje 
individuell stråldos hålls så låg som rimligen är möjligt. Begränsning av stråldoser och 
exponeringsrisker innebär att det finns dosgränser som inte får överskridas samt att det 
finns skyddsåtgärder för att begränsa risker med exempelvis UV-exponering.
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hetens tillsynsverksamhet av sjukvården har en positiv effekt på strålsäkerheten. 
Även inom tandvården bedömer SSM att strålsäkerheten har förbättrats genom 
myndighetens insatser. 

Under året har SSM arbetat vidare med författningssamlingen avseende kärn-
kraftverk och andra kärntekniska anläggningar samt granskat avvecklingsplanerna 
för de kärnkraftverk som är i drift. Myndigheten har även arbetat med att revi-
dera föreskrifter som reglerar medicinska bestrålningar inklusive tandvård samt 
verksamhet med tekniska anordningar och radioaktiva ämnen och tagit fram ett 
första förslag178 till nya föreskrifter för medicinska bestrålningar och tekniska 
anordningar och radioaktiva ämnen179. 

Med anledning av förordningsändring avseende starka laserpekare har före-
skriften SSMFS 2012:4 reviderats och ersatts av SSMFS 2014:4 (”Strålsäkerhets-
myndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och 
intensivt pulserat ljus”)180. All hantering av starka laserpekare är sedan den 1 
januari 2014 tillståndspliktig. Användning av lasrar och intense pulsed light (IPL) 
för kosmetisk behandling reglerades fram till 2012 inte i Sverige. SSM bedömer att 
lagregleringen bidrar till förbättrad strålsäkerhet.

Genom fortsatt finansiering av tjänster inom universitet och högskolor stödjer 
SSM den nationella kompetensförsörjningen inom strålsäkerhetsområdet. SSM 
arbetar även med att stärka strålsäkerheten internationellt, vilket i stor utsträck-
ning sker genom samarbete med stöd av internationella överenskommelser. 

Radioaktiva ämnen

Utsläppen av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar är fortsatt låga 
och visar generellt nedåtgående trender. I första hand handlar arbetet inom områ-
det om att bevara detta tillstånd, vilket kräver en fortsatt utövad god tillsyn av 
befintliga verksamheter samt att nya verksamheter noga prövas om de kan upp-
fylla miljökvalitetsmålet innan tillstånd ges. Ett viktigt styrmedel för arbete är det 
nya EU-direktivet Basic Safety Standards (BSS) som ska implementeras i Sverige 
före år 2018. 

Under 2014 har Svensk Kärnbränslehanterings (SKB) lämnat in en ansökan till 
SSM om att få bygga ut det befintliga slutförvaret för låg- och medelaktivt radio-
aktivt avfall (SFR) i Forsmark i Östhammars kommun för att kunna slutförvara 
det avfall som uppkommer vid rivningen av de svenska kärnkraftsreaktorerna. 

178 14-3838
179 14-2502
180 SSM2014-3610
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Myndigheten har även fortsatt granskningen av SKB:s ansökan om ett geologiskt 
slutförvar för använt kärnbränsle. Regeringen har beslutat i enlighet med myndig-
hetens yttrande att SKB:s program för omhändertagande av avfall och avveckling 
av anläggningar samt forskning, utveckling och demonstration (Fud 2013) uppfyl-
ler de krav kärntekniklagen ställer på programmets inriktning.

Revidering av den nationella planen för allt radioaktivt avfall181 påbörjades 
2013 i syfte att den ska svara upp mot de krav som EU-direktivet (2011/70/
EURATOM) ställer på nationella program avseende hanteringen av använt kärn-
bränsle och radioaktivt avfall. Arbetet med att genomföra de åtgärder som anges i 
planen och som ligger inom myndighetens ansvarsområde har fortsatt under året 
och SSM bedömer att behoven inom de fyra områden som beskrivs i den natio-
nella planen för allt radioaktivt avfall fortfarande är aktuella. När det gäller icke 
deklarerat radioaktivt material som passerar landets gränser bedömer myndig-
heten att Sverige har dålig eller ingen kontroll. Radioaktiva ämnen och klyvbart 
material kan komma in i landet utan att upptäckas.

SSM har arbetat med tillståndsprövningen av MAX IV, en forskningsanlägg-
ning för synkrotronljus. Tillstånd för provdrift av acceleratorn (LINAC) lämnades 
i mars. Myndigheten har även fattat beslut med tillhörande villkor enligt strål-
skyddslagen att tillåta ESS AB att uppföra spallationsanläggningen ESS. 

Halterna av radioaktiva ämnen i miljön är normalt låga och bedöms inte utgöra 
något generellt miljö- eller hälsoproblem. Av de icke naturligt förekommande 
radioaktiva ämnena i miljön utgörs den största delen fortfarande av cesium från 
Tjernobyl182. Inom ramarna för miljömålsarbetet används halten av cesium-137 i 
mjölk som indikator183, se figur 15. Det beräknade medelvärdet var för 2014 0,09 
Bq/l. Mätningarna visar att sedan Tjernobylolyckan 1986 har halterna minskat 
kraftigt och minskningen fortsätter stadigt. Stråldosen är mycket lägre än den från 
naturlig bakgrundsstrålning. 

Naturligt förekommande radioaktiva ämnen i miljön utgör en hälsorisk främst 
genom markradon som tränger in i bostäder (se vidare miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö) samt genom förekomst av radon, radium bly och polonium i 
dricksvatten från vissa bergsborrade brunnar. SSM har under året genomfört 

181 Nationell plan för radioaktivt avfall
182 Enstaka personer som äter stora mängder av dessa produkter kan få stråldoser som ligger 

över det målvärde som preciserats i miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö. Vissa djur och 
växter från skogs- och sjöekosystem i områden som drabbades av olyckan kan fortfarande 
innehålla halter av cesium-137 som överstiger försäljningsgränsvärdet 1 500 becquerel per 
kilo (Bq/kg).

183 Det främsta syftet med indikatorn är att övervaka nivåerna av radioaktiva ämnen i miljön 
och snabbt kunna upptäcka eventuella förändringar orsakade av ett radioaktivt nedfall. 
Kärnkraftsolyckan i Japan 2011 har inte påverkat cesiumhalten i svensk mjölk.
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utbildning om radon och mätteknik för radon för kommunala tjänstemän, mät-
företag och byggföretag184. 

Förmågan att hantera olyckor eller andra händelser med radioaktiva ämnen 
bedöms ha ökats genom de senaste årens förstärkning av den nationella strålskydds- 
beredskapen. För händelser med radioaktiva ämnen, t.ex. industri- eller transport-
olyckor, bedömer dock SSM att konsekvenserna kan bli mycket allvarliga. 

Under 2014 har SSM:s mätgrupp utvecklat mätförmågan vid nationella och 
internationella övningar och utbildningar med SSM:s krisorganisation.  Krisorga-
nisationen har dessutom övats under året, bland annat vid samverkansövningen 
SAMÖ-FOKUS, blockövning med Ringhals och en table top-övning tillsammans 
med Länsstyrelsen i Uppsala. 

Under året har SSM tillsammans med MSB och länsstyrelserna i kärnkrafts-
länen redovisat en ”Nationell beredskapsplan för hanteringen av en kärntek-
nisk olycka” till regeringen. Sverige har dessutom tillsammans med de nordiska 
länderna uppdaterat guiden ”The Nordic Flag Book”185 som innehåller rekom-

184 SSM2014-271
185 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/In-English/About-the-Swedish-Radiation-Safety-

Authority1/News1/Nordic-countries-have-agreed-upon-joint-protection-guidelines-for-
nuclear-and-radiological-emergencies/

Bq/l

Figur 15. Koncentrationen av cesium-137 i konsumtionsmjölk, 
landsmedelvärde 1960–2014

 KÄLLA: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN
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Mätningarna visar att cesiumhalten i mejerimjölk har minskat stadigt sedan Tjernobyl-
olyckan 1986. De första åren var minskningen mycket snabb, nu halveras halten i 
genomsnitt vart femte år för hela landet. Den stråldos som människan kan få genom 
intag av mjölk är obetydlig i jämförelse med dosen från naturligt förekommande strålkällor. 
Mer information finns på Miljömålsportalen.
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mendationer om skyddsåtgärder i den akuta fasen av en radiologisk händelse i 
en kärnteknisk anläggning. SSM har under året samverkat med länsstyrelserna i 
samtliga län med kärnkraftverk i syfte att samordna beredskapsplaneringen. Myn-
digheten har även reviderat föreskrifterna om beredskap vid kärntekniska anlägg-
ningar (SSMFS 2014:2) som trädde i kraft den 1 januari 2015 samt rapporterat en 
risk- och sårbarhetsanalys till Regeringskansliet och MSB186 och en rapport187 om 
beredskapszoner kring kärntekniska anläggningar i Sverige. 

Forskningsprojekt har genomförts under året för att få underlag till tillsynen 
och regelgivningen samt för att stödja nationell kompetens inom strålsäkerhets-
området. 

Ultraviolett strålning

Antalet årliga hudcancerfall orsakat av UV-strålning fortsätter att öka, vilket illus-
treras av indikatorerna för antal nya hudcancerfall i figur 16. Malignt melanom är 
den cancerform som ökar snabbast i Sverige188. Det tillgängliga statistiska under-
laget för samtliga typer av hudcancer indikerar att trenden kommer att fortsätta. 
För att nå målet behöver denna trend brytas. En problematik är att antalet fall av 
hudcancer kommer att fortsätta öka en tid även efter exponeringen har minskat, 
eftersom det kan ta upp till flera decennier innan hudcancer utvecklas. Det innebär 
att minskningen i antalet hudcancerfall inte kommer att ske direkt efter att expo-
neringen för UV-strålning minskat. 

För att nå målet i sin helhet behöver planerade åtgärder för att minska expone-
ringen av UV-strålning genomföras och beslut om ytterligare planerade styrmedel 
såsom lagstiftning om 18-års gräns för solning i solarier tas. Fortsatt analys av risk-
grupper och deras beteende samt kontinuerligt arbete med information och kommu-
nikation är en förutsättning i det fortsatta arbetet med att bryta den negativa tren-
den. På sikt förväntar sig SSM att se resultat av preventionsarbetet som genomförs. 

Det vetenskapliga rådet för UV-frågor (”UV-rådet”) har färdigställt 2014 års 
rapport189. I rapporten beskrivs bland annat att utbildningsnivå och socioekono-
misk status påverkar överlevnad i hudcancer. 

På uppdrag av SSM har forskare vid Linköpings universitet tagit fram en  
rapport om samhällskostnader för hudcancer 2011. Den visar en ökning av kost-
naderna med 27 procent (1,58 miljarder kr år 2011) jämfört med 2005 (1,25 mil-
jarder kronor). Rapporten ger underlag för beslut om preventionssatsningar.

186 SSM2013-5977
187 SSM2014:36
188 Socialstyrelsen
189 2014:37
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SSM har tagit fram en konsekvensutredning av en 18-årsgräns för kosmetiska 
solarier och rapporterat resultatet av denna till Regeringskansliet190. Myndigheten 
har vidare genomfört en kurs om solarietillsyn för kommunala tjänstemän191. 

SSM har under året kommunicerat risker med UV-strålning, vilket bland annat 
har innefattat lansering av ytterligare två nya filmer i serien ”450 nyanser av rött”, 
fortsatt distribution av boken ”En bok om solen” samt framtagande av underlag  
till lektionsstöd för miljömålen i skolan med avseende på miljökvalitetsmålet 
Säker strålmiljö192 193. Myndigheten har föreläst för Svenska Livräddningssällska-
pet (SLS) samt deltagit i möteskonstellationer och vid arrangemang såsom Nordic 

190 SSM 2014-3541
191 SSM2014-271
192 Lektionsstöd för miljömålen i skolan, Miljömålsportalen
193 Lektionsupplägg – I jakten på en snygg solbränna

Antal nya fall

Figur 16. Hudcancerfall i Sverige 1970–2013

 KÄLLA: SOCIALSTYRELSENS STATISTIKDATABASER

Utveckling av antalet nya fall av hudcancerformen malignt melanom respektive tumör i huden 
som ej är malignt melanom (huvudsakligen skivepitelcancer) fördelat på kvinnor och män. 
Mer information finns på Miljömålsportalen.
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Ozone Group, WHO-möte angående hudcancerprevention, seminarium arrangerat 
av Regionalt cancercentrum väst, radioprogrammet Kropp & Själ och i en debatt 
om UV-strålning och myndighetens solråd. SSM har även genomfört studiebesök 
i Mora och Orsa gällande utformning av skolgårdar för att minska barns UV-
exponering. Myndigheten stödjer även SLS så att de kan informera barn via sina 
kanaler, exempelvis simskolor och Barnens Livräddningsskola. 

I implementeringen av EU-direktivet gällande yrkesmässig exponering för bland 
annat UV-strålning (2006/25/EG)194 ställer Arbetsmiljöverket sedan år 2010 upp 
gränsvärden för artificiell UV-strålning. Dessa krav gäller således inte UV-strålning 
från solen vilken ofta är väsentligt högre. Någon statistik gällande koppling till 
ökad hudcancerförekomst till följd av sådana akuta tillfälliga yrkesexponeringar 
är inte känd, men då malignt melanom anses uppkomma mer till följd av tillfäl-
liga höga exponeringar snarare än den ackumulerade dosen kan strävan efter att 
minska dessa exponeringar i viss mån bidra till miljömålet.

 

Genomsnittlig årlig individuell exponering för UV-strålning. Relativa värden som ungefär motsvarar 
antalet MED (minimal erythemal dose)195. Mer information finns på Miljömålsportalen . 

 

194 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0038:0059:SV:PDF
195 Modellen är baserad på MED, minimal erythemal dose. MED är den UV-dos som ger en 

knappt synlig rodnad på huden och ska i princip bestämmas för varje individ och situation.

MED

Figur 17. Beteenderelaterad UV-exponering 2005–2014

 KÄLLA: STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN

Genomsnittlig årlig exponering för UV-strålning. Relativa värden som ungefär motsvarar antalet 
MED (minimal erythemal dose). Mer information finns på Miljömålsportalen.
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Elektromagnetiska fält 

SSM:s vetenskapliga råd inom området elektromagnetiska fält (EMF) och hälsa 
(”EMF-rådet”) har under året producerat en rapport196 om det aktuella forsk-
ningsläget, som har distribuerats till Världshälsoorganisationen (WHO) respektive 
WHO:s internationella rådgivande kommitté. Under året har även EMF-rådet 
genomfört ett seminarium i Stockholm. 

SSM var under 2014 värd för en workshop om EMF, laser och UV tillsammans 
med strålsäkerhetsmyndigheterna i de nordiska länderna. Effekten är att myndig-
hetens kompetensnivå har höjts och en ökad samsyn med övriga nordiska myndig-
heter uppnåtts. 

Vidare har en e-utbildning inom EMF producerats och lanserats under året, 
med kommunernas hälsoskyddsinspektörer som målgrupp.

SSM och den australiensiska strålsäkerhetsmyndigheten ARPANSA har skrivit 
under ett memorandum of understanding (MOU) som lägger grund för framtida 
samarbete bland annat när det gäller icke-joniserande strålning.

Analys

Strålskyddsprinciper

SSM har tidigare gjort bedömningen att resurserna inom kärnsäkerhetsområdet 
har varit tillfredsställande. Myndigheten konstaterar nu att förutsättningarna har 
försämrats något. Detta beror bland annat på att kärnkraftsindustrin i viss mån 
minskat sina forskningssatsningar, vilket på sikt kan påverka strålsäkerheten  
negativt. Utvecklingen på kärnsäkerhetsområdet drivs fortfarande framåt utifrån 
erfarenheter och lärdomar efter Fukushimaolyckan. 

Myndigheten bedömer att det finns ett behov av forskning på området slutför-
varing av radioaktivt avfall som inte finansieras av, eller har kopplingar till, SKB. 
Forskningsprojekt behöver initieras av SSM som stöd för granskning av ansök-
ningar och tillsyn av anläggningar under mycket lång tid framöver. Inom EU stäl-
ler avfallsdirektivet 2011/70/EURATOM krav på att alla medlemsländer under 
2015 ska kunna uppvisa nationella program som visar hur använt kärnbränsle 
och annat radioaktivt avfall ska hanteras och slutförvaras. 

Inom området strålskyddsforskning har SSM tidigare gjort bedömningen att 
resurserna på detta område inte har varit tillräckliga. På uppdrag av regeringen 
kartlägger SSM för närvarande statusen inom svensk strålskyddsforskning. Det är 

196 Rapportnummer: 2014:16
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strategiskt viktigt för Sverige att bibehålla en forskningsverksamhet inom området 
nukleär icke-spridning. Forskningen på området är i dag begränsad. 

Radioaktiva ämnen

Den nationella strålskyddsberedskapen måste fortlöpande anpassas till föränd-
ringar i omvärlden. Det är därför nödvändigt att satsa på utbildning och återväxt 
av nya specialister. Erfarenheter från övningar ska återföras till beredskapsorga-
nisationen. Samtidigt måste forskning och utveckling bedrivas för att få fram ny 
kunskap och föra in förbättrade metoder i organisationen. Det är en förutsättning 
för att strålskyddsberedskapen ska kunna hantera krissituationer och bidra effek-
tivt till samhällets förmåga att motstå allvarliga störningar orsakade av nukleära 
eller radiologiska händelser. 

Under de senaste tio åren har SSM gjort betydande satsningar på den nationella 
organisationen för expertstöd som myndigheten upprätthåller och leder. Dock 
kvarstår brister, bland annat vad gäller förmåga att mäta radioaktiva ämnen i livs-
medel. 

Ett område där situationen idag inte är tillfredsställande är hantering av radio-
aktivt avfall, eftersom det ännu inte finns någon beslutad lösning för hur allt 
radioaktivt avfall skall tas om hand i Sverige. För närvarande granskas en till-
ståndsansökan avseende ett planerat slutförvar för använt kärnbränsle. 

Ultraviolett strålning

Hudtumörer är bland de vanligaste tumörsjukdomarna i landet. Den ogynnsamma 
trenden med ökande antal hudcancerfall verkar fortsätta. Ökningen gäller för 
samtliga typer av hudtumörer. Av en internationell undersökning om solvanor och 
hudcancerprevention framgår att svenskar i jämförelse med befolkningen i flera 
andra länder solar mer, skyddar sig mot solen i mindre utsträckning, föredrar en 
djupare solbränna samt upplever sig som mindre sårbara för att utveckla malignt 
melanom.

UV-strålningen som människor exponeras för och ökningen av antalet maligna 
hudcancerfall beror i första hand på beteende, vilket är svårt att förändra då det 
innefattar en förändring av värderingar, attityder kring livsstil, utseende och sol-
ning. Exponering för UV-strålning är den enda kända riskfaktorn för hudcancer, 
bortsett från ärftlighet. Det är inte otänkbart att andra faktorer kan påverka ris-
ken att drabbas. Det finns en fördröjning mellan exponering för UV-strålning och 
insjuknande i hudcancer, vilket innebär att minskningen i antalet hudcancerfall 
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inte sker direkt efter det att exponeringen för UV-strålning minskat. Antalet fall av 
hudcancer kommer att fortsätta att öka en tid även efter exponeringen har mins-
kat, eftersom det kan ta upp till flera decennier innan hudcancer utvecklas. Dagens 
insjuknande i hudcancer kan alltså återspegla en exponering för UV-strålning som 
har inträffat tiotals år tidigare. 

Elektromagnetiska fält 

Världshälsoorganisationens (WHO) cancerforskningsorgan IARC klassificerade 
2011 radiovågor i riskklass 2B som ”möjligen cancerframkallande för människor”. 
SSM finner dock inget stöd för en ökad risk för hjärntumörer i cancerstatistiken 
som kan kopplas till den ökande användningen av mobiltelefoner. Vissa osäker-
heter kvarstår dock kring långsiktiga hälsorisker. Osäkerheten gäller i första hand 
barn eftersom det hittills finns få studier avseende barn och långsiktiga hälsorisker 
av användandet av mobiltelefoner. Tillgänglig forskning tyder dock inte på någon 
förhöjd risk för barn. Det finns i dag inte heller något som tyder på hälsorisker 
från strålning från radiovågsexponering kopplad till trådlösa datornätverk. 

Under kraftledningar är magnetfälten förhöjda, men fälten avtar snabbt med 
avståndet till kraftledningen. Det är fortfarande osäkert om magnetfältsexpone-
ring är en påverkande faktor gällande ökad risk för leukemi hos barn som bor 
nära kraftledningar. 

När EU-direktivet om elektromagnetiska fält på arbetsplatser överförts till 
svenska föreskrifter bedöms den totala exponeringen minska på arbetsplatserna. 
Då direktivet ska gälla i alla medlemstater finns det skäl att tro att de som till 
exempel tillverkar utrustning utvecklar sin utrustning med så låg emission som 
möjligt som en konkurrensfördel gentemot andra tillverkare.
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INGEN ÖVERGÖDNING
ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ  
inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller  
möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten. 

Regeringen har fastställt fyra preciseringar: 

PÅVERKAN PÅ HAVET: Den svenska och den sammanlagda tillförseln av kväveföreningar 
och fosforföreningar till Sveriges omgivande hav underskrider den maximala belastning 
som fastställs inom ramen för internationella överenskommelser. 

PÅVERKAN PÅ LANDMILJÖN: Atmosfäriskt nedfall och brukande av mark inte leder till 
att ekosystemen uppvisar några väsentliga långsiktiga skadliga effekter av övergödande 
ämnen i någon del av Sverige. 

TILLSTÅND I SJÖAR, VATTENDRAG, KUSTVATTEN OCH GRUNDVATTEN: Sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten uppnår minst god status för näringsämnen enligt för- 
ordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

TILLSTÅND I HAVET: Havet har minst god miljöstatus med avseende på övergödning  
enligt havsmiljöförordningen (2010:134).

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.

Sammanfattning

Belastningen av näringsämnen minskar och i vissa områden minskar övergöd-
ningssymptomen, men ännu påverkas stora delar av Sverige. Återhämtningstiden 
i miljön är lång och alla de insatser som är viktiga för måluppfyllelse kommer ta 
lång tid att genomföra. Speciellt svår är övergödningsproblematiken i Östersjön.

För att miljökvalitetsmålet ska utvecklas positivt är det avgörande att framför-
allt vattendirektivets men även havsmiljödirektivets kommande åtgärdsprogram 
genomförs och följs upp och att Sverige genomför åtaganden inom Aktionsplanen 
för Östersjön. Det nya landsbygdsprogrammet kan få stor betydelse för att nå en 
hållbar näringsbelastning från jordbruket men det kräver att tillräckliga resurser 
reserveras för åtgärder som bidrar till minskad belastning av näringsämnen.

Ett fortsatt internationellt samarbete kring utsläpp av kväveoxider till luft är 
också av betydelse för miljökvalitetsmålet. 
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Resultat

Påverkan på havet

Helcoms utsläppsbeting (reduktionskrav) för Östersjön inom ramen för Aktions-
planen för Östersjön (BSAP) reviderades under 2013197. De nya betingen fastställ-
des på ministermötet i oktober 2013 och avser minskad tillförsel via såväl luft 
som vatten jämfört med tillförseln under referensperioden 1997-2003. Sveriges 
reduktionskrav (tabell 2) gäller för Egentliga Östersjön, Kattegatt och Finska 
viken, men det finns inget utrymme att öka belastningen till andra bassänger.

Tabell 2. Sveriges reduktionskrav för utsläpp av kväve och fosfor198. 

Ton/år Egentliga 
Östersjön

Kattegatt Öresund Finska viken

Kväve 8 360 826 0 63

Fosfor 530

Enligt preliminära resultat hösten 2014 har Sverige snart uppnått alla belastnings-
mål för kväve och har även minskat belastningen ytterligare till vissa bassänger199. 
Vad det gäller minskning av fosfortillförsel går det långsammare, Sverige har  
lyckats med 21 procent av minskningskravet till Egentliga Östersjön, och fosfor- 
belastningen har minskat även till andra bassänger. Belastningen till Bottenviken 
har ökat ungefär lika mycket som belastningen till Egentliga Östersjön har mins-
kat.

Atmosfärisk kvävedeposition är en betydande belastningskälla till Östersjön 
som ger omkring 200 kton per år, eller en fjärdedel av totalakvävebelastningen200. 
En femtedel av detta kom under 2012 från sjöfarten i Nordsjön och Östersjön. 

197 HELCOM, 2013. HELCOM Copenhagen Ministerial Declaration, Taking further action 
to implement the Baltic Sea Action Plan – reaching good environmental status for a healthy 
Baltic Sea. 3 October, 2013. http://helcom.fi/Documents/Ministerial2013/Ministerial%20
declaration/2013%20Copenhagen%20Ministerial%20Declaration%20w%20cover.pdf

198 HELCOM, 2013. Summary on the development of revised Maximum Allowable Inputs 
(MAI) and updated Country Allocated Reduction Targets (CART) of the Baltic Sea Action 
Plan..

199 Proposal for a CART follow-up system: https://portal.helcom.fi/meetings/LOAD%20
8-2014-180/MeetingDocuments/3-3%20draft%20CART%20follow-up%20system.pdf

200 Shamsudheen, S.V., J. Bartnicki, A. Gusev and Wenche Aas, 2014, Atmospheric supply 
of nitrogen, lead, cadmium, mercury and dioxins/furans to the Baltic Sea in 2014, EMEP 
Centres Joint Report for HELCOM, EMEP/MSC-W Technical Report 2/2014, October 
2014, ISSN 03322-9879
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Atmosfärisk belastning har minskat stadigt under åren, men sedan 2007 verkar 
minskningen ha avtagit. Eftersom emissionerna har minskat (förutom bland sjö-
fart, som ökar) kan detta bero på ändrade väderförhållanden.

Den stora utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön (se mer under Tillstånd 
i havet) leder till att fosfor, som tidigare var lagrad i sediment, frisätts till vattnet, 
så kallad internbelastning. Denna internbelastning är en betydande fosforkälla till 
Östersjön och resultat visar att transport av fosfor till ytvattnet är lika stor som 
landbaserade belastningskällor201. För en hållbar lösning till övergödningsproble-
matiken behöver man ta hänsyn till både externa samt interna näringskällor. 

Källfördelning202 av antropogen nettobelastning av kväve och fosfor till havs-
bassängerna visar att belastningen från jordbruksmark dominerar i södra Sverige 
både för kväve och för fosfor. I norra Sverige står punktkällor för stora bidrag 
av både kväve och fosfor, och för kväve är även deposition på vatten betydande. 
Bidragen av nettobelastningen av fosfor från enskilda avlopp till havet är större än 
bidragen från industrin till alla havsbassänger i södra Sverige.

Påverkan på landmiljön

Om halterna av övergödande ämnen blir för höga kan även landekosystemen 
påverkas genom förändringar i markemi och förändringar i vegetationen mot mer 
kvävegynnade arter. På grund av högre atmosfärisk belastning är problemet störst 
i södra Sverige. I Skåne uppskattas nedfallet över öppet fält till mellan 7 och 17 kg 
kväve per hektar och år, vilket kan jämföras med den kritiska belastningen som är 
uppskattad till 3–6 kg kväve per hektar och år i Götaland203.

Dock har utsläppen av kväveoxider minskat kraftigt (om man bortser från 
internationell sjöfart) och ligger sedan flera år under nivån i EU:s takdirektiv för 
utsläpp av luftföroreningar (figur 18).

Skogsmark läcker naturligt näringsämnen till grund- och ytvatten. Vid föränd-
ringar i tillförseln av näringsämnen eller skogens förmåga att ta upp näringen kan 
detta läckage öka eller minska. För att undvika att skogens vegetation påverkas 
eller att läckaget av kväve ökar bör tillförseln av kväve inte överskrida den kri-
tiska belastningen.

201 Eilola, K., Almroth-Rosell, E. & Meier, H. E. M., (2014). Impact of saltwater inflows on 
phosphorus cycling and eutrophication in the Baltic Sea: a 3D model study', Tellus A 66(0).

202 SMED, 2014. Beräkning av kväve- och fosforbelastning på vatten och hav år 2011 för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning. SMED Rapport Nr 154, 2014.

203 Natutvårdsverket, 2002. Kritisk belastning för svavel och kväve. Rapport 5174.  
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/
Documents/publikationer/620-5174-1.pdf
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Förekomsten av nitratkväve ger en indikation på om marken läcker kväve.  
Miljöövervakningsdata som innefattar kvävestatusen i skogsmark (i Krondropps-
nätet mäts markvattenkemi för närvarande på drygt 60 skogsytor i Sverige) visar 
på mycket låga nitratkvävehalter på merparten av skogsytorna. I sydvästra Sve-
rige, framför allt Skåne och Halland, är det dock vanligt med kraftigt förhöjda 
nitratkvävehalter204 205. Detta visar tydligt att nära nog allt kväve tas upp i skogs-
mark i större delen av Sverige, men att så inte är fallet i den sydvästligaste delen206, 
som är den del som tagit och tar emot mest kvävenedfall och där den pågående 

204 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Hellsten, S. och Karlsson, P.E., 2014. För Skånes 
Luftvårdsförbund: Tillståndet i skogsmiljön i Skåne län. Resultat från Krondroppsnätet 
t.o.m. september 2013. IVL rapport B 2169.

205 Pihl Karlsson, G., Akselsson, C., Hellsten, S. och Karlsson, P.E., 2014. För Länsstyrelsen 
i Halland: Tillståndet i skogsmiljön i Halland län. Resultat från Krondroppsnätet t.o.m. 
september 2013. IVL rapport B 2178.

206 Akselsson, C., Belyazid, S., Hellsten, S., Klarqvist, M., Pihl-Karlsson, G., Karlsson, P.E. och 
Lundin, L., 2010. Assessing the risk of N leaching from Swedish forest soils across a steep 
N deposition gradient in Sweden. Environmental Pollution 158, 3588-3595.

Tusen ton

Figur 18. Svenska utsläpp av kväveoxider 1990–2013
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ackumuleringen av kväve i marken är som störst. Resultaten indikerar att nitrat-
kväve kan läcka ut till grund- och ytvatten i denna del.

Tillstånd i sjöar, vattendrag, kustvatten och grundvatten

Vattenmyndighetens andra statusklassning enligt EU:s ramdirektiv för vatten  
(vattendirektivet) är nu genomförd och redovisad i de förvaltningsplaner och 
åtgärdsprogram för 2015–2021 som sändes ut för samråd i november 2014207. 
Bedömningen av ekologisk status för näringsämnen visar att 88 procent av vat-
tendragen, 90 procent av sjöarna och 41 procent av kustvattenförekomsterna 
uppnår minst god status208. Dock är nästan hälften av vattendragen och en tredje-
del av sjöarna fortfarande oklassade. I kustvattnet har mer än 90 procent klassats 
denna gång. I sötvatten är övergödning störst i mer jordbruksintensiva områden. 
I Skåne, söder om Vänern samt i Hjälmarens och Mälarens avrinningsområde är 
det svårt att hitta opåverkade vattenförekomster. Även vattendragen som rinner 
av syd-svenska höglandet både norr mot Vättern och söder mot Blekingekusten är 
påverkade. Uppdelade regionvis (tabell 3) syns det att nästan en tredjedel av alla 
sjöar och vattendrag i Södra Östersjöns vattendistrikt samt nästan hälften i Norra 
Östersjöns vattendistrikt är övergödda. 

I stort sett är alla kustvattenförekomster från Strömstad till Hudiksvall över-
gödda. Norr om Hudiksvall är situationen något bättre, med öppna kuststräckor 
som klassats som ej påverkade. Den inre delen av kusten är dock påverkad även 
här, framförallt i området kring Höga kusten. Även i Bottenvikens vattendistrikt 
klassas nästan 20 procent av kustvattenförekomsterna som övergödda.

Inom ramen för de åtgärds- och förvaltningsplaner som Sveriges fem regionala 
vattenmyndigheter lade fram 2009 har en del insatser genomförts. Dock finns det 
fortfarande ett stort glapp mellan de åtgärder som är planerade och nödvändiga 
för att uppnå god ekologisk status i söt- och kustvatten och de som har genom-
förts hitintills.

Att åtgärderna inom åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2015-2021 
genomförs är avgörandet för att på sikt nå miljökvalitetsmålet.

207 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/
samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx

208 http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&ReportUnitSearch=1
28&watertype=AW&date2=&date1=&quantity=Count&reload=Uppdatera&area=10%
2C1
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Tabell 3. Andel övergödda vattenförekomster i varje vattendistrikt enligt VISS. 

Vattendrag Sjö Kust

Bottenviken 0,8 % 4,9 % 19,5 %

Bottenhavet 4,1 % 3,2 % 54,1 %

Norra Östersjön 48,2 % 47,8 % 99,3 %

Södra Östersjön 27,8 % 30,6 % 100,0 %

Västerhavet 23,7 % 14,9 % 100,0 %

Inom ramen för de åtgärds- och förvaltningsplaner som Sveriges fem regionala 
vattenmyndigheter lade fram 2009 har en del insatser genomförts. Dock finns det 
fortfarande ett stort glapp mellan de åtgärder som är planerade och nödvändiga 
för att uppnå god ekologisk status i söt- och kustvatten och de som har genom-
förts hitintills. 

Att åtgärderna inom åtgärdsprogram för vattenförvaltningen 2015–2021 
genomförs är avgörandet för att på sikt nå miljökvalitetsmålet.

Läckage av näringsämnen från små enskilda avloppsanläggningar är fortfaran-
de ett stort problem. Under 2014 utvecklade Havs- och vattenmyndigheten väg-
ledningsmaterial för effektivare tillsyn av avloppsanläggningar209. Målet med pro-
jektet är kortare handläggningstid och fler handlagda tillsynsärenden. Under 2014 
genomfördes även en riktad utlysning på 3,5 miljoner kronor för att inhämta och 
sprida kunskap samt bidra till utvecklingen av metoder för att minska utsläpp av 
övergödande ämnen och patogener från små avloppsanläggningar. 

Under 2015 kommer det nya landsbygdsprogrammet att träda i kraft och det 
har potential att minska läckage av näringsämnen från jordbruksmark genom 
bland annat dess miljöersättningar för åtgärder. Odling av till exempel fånggröda 
och anläggning av skyddszoner i anslutning till vattendrag är viktiga åtgärder för 
att minska kväveläckage från åkermark210 211. Dock används inte dessa åtgärder 
i så stor utsträckning som de skulle kunna och det finns även osäkerhet i om åt-
gärderna genomförs där de är mest kostnadseffektiva.

209 Vägledningsmaterialet kommer att läggas ut på www.havochvatten.se under våren 2015.
210 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=217&pl=1
211 http://www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/Indikatorsida/?iid=218&pl=1



114 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015

Figur 19. Övergödningsstatus i Östersjön

Den senaste samlade övergödningsstatusen (2007–2011) i Östersjön enligt HELCOM212 visar att 
nästan hela Östersjön klassas som övergött. Gröna områden bedöms ha god miljöstatus medan röda 
områden bedöms ej nå god miljöstatus avseende näringsämnen.

212 HELCOM, 2014. Eutrophication status of the Baltic Sea 2007–2011 – A concise thematic 
assessment. Baltic Sea Environment Proceedings No. 143.  
http://helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf
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Tillstånd i havet

Helcoms senaste internationella bedömningen av miljötillståndet visar att Sveriges 
omgivande hav är kraftigt övergödda213 (figur 19). I Skagerraks utsjö är tillståndet  
enligt Ospars senaste statusbedömningen bättre, bedömningen är dock från 
2008214.

Preliminära data från SMHI215 visar att utbredningen av områden i Öster-
sjön med syrebrist eller helt syrefria förhållanden är fortsatt omfattande (figur 
20). Under perioden 1960 till 1999 var stora ytor påverkade av syrebrist medan 
utbredningen av helt syrefria områden endast förekom i få djupområden. Efter 
1999 har både ytan och volymen av syrefria områden ökat till att vara konstant 
förhöjda.

213 Helcom 2014.Eutrophication status of the Baltic Sea 2007–2011 – A concise thematic 
assessment, Balt. Sea Environ. Proc. No. 143, ISSN 0357-2994, accessed online 20140729 
at http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP143.pdf

214 Ospar 2010. Ospar Commission, 2010, “Quality Status Report 2010. OSPAR Commission, 
London, 176 pp. Available online at http://qsr2010.ospar.org/en/media/chapter_pdf/QSR_
complete_EN.pdf 

215 SMHI, 2014. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014. Extent of anoxia and hypoxia, 1960-
2014. Report Oceanography No. 50, 2014.

Tusen kvadratkilometer

Figur 20. Utbredning av syrefattigt och syrefritt bottenvatten i Östersjön
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Förekomst av stora områden som är drabbade av syrebrist eller som är helt 
syrefria i Östersjön är inte bara ett allvarligt symptom på övergödning med allt 
vad det innebär i störda ekosystem, utan de syrefria sedimenten är dessutom en 
betydande källa till fosforläckage, så kallad internbelastning. Det har visat sig att 
delar av denna fosfor har nått Egentliga Östersjöns ytvatten så att halterna nume-
ra är lika höga som i början av 90-talet216. 

Inflöde av syrerikt och kallt djupvatten till Östersjön är viktigt för att förbättra 
situationen i bottenvattnet och i december 2014 uppmättes ett större inflöde 
genom Öresund och Bälten217. Det är dock osäkert vilken effekt inflödet kommer 
att få på syresituationen eftersom vattnet var ovanligt varm vilket innebär att det 
håller lägre syrehalter. Dessutom kan en högre temperatur stimulera nedbrytnings-
hastigheten av organiskt material vilket ytterligare kan förvärra syresituationen.

För att snabba på återhämtningen pågår forskning och experiment för att ut-
veckla och utvärdera teknik som kan låsa fast fosforöverskottet i bottensedimen-
tet, eller för att ta om hand om fosforöverskottet på land218.

 

Analys 

Utvecklingen för miljökvalitetsmålet Ingen övergödning bedöms som neutral från 
att tidigare bedömts som positiv. 

Anledningen till detta är bland annat att utbredningen av syrefria bottnar 
i Östersjön inte minskar, den atmosfäriska belastningen minskar inte och att 
åtgärdstakten är för långsam. Denna bedömning stämmer överens med flertalet av 
de regionala uppföljningarna219.

Enligt preliminära resultat är Sverige nära att nå sina belastningsmål för kväve 
till Östersjön, medan det kommer att ta längre tid att nå målen för fosfor220. Tren-
den för utsläpp av kväve och fosfor till havet är nedåtgående och även utsläppen 
av näringsämnen till luft visar på delvis nedåtgående trender. Det är viktigt att 
påpeka att övergödningssituationen förändras mycket långsamt och att uppnådda 
utsläppmål inte omedelbart innebär ett bra miljötillstånd, speciellt inte i havet.

216 Havsmiljöinstitutet, 2014. Havet 2013/14, sidan 49.
217 SMHI, 2014. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014. Extent of anoxia and hypoxia,  

1960–2014. Report Oceanography No. 50, 2014.
218 Rydin, E., 2014. Inactivated phosphorus by added aluminum in Baltic Sea sediment. 

Estaurine, Coastal and Shelf Science 151, 181-185.
219 Naturvårdsverket, 2014. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2013. Ärendenr: 

NV-05447-13. http://www.miljomal.se/Global/20_aktuellt/nyheter/Regional%20
uppf%c3%b6ljning%20av%20milj%c3%b6kvalitetsm%c3%a5len%202013.pdf

220 Proposal for a CART follow-up system: https://portal.helcom.fi/meetings/LOAD%20
8-2014-180/MeetingDocuments/3-3%20draft%20CART%20follow-up%20system.pdf
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Många av de åtgärder som behövs för att på sikt nå miljökvalitetsmålet genom-
förs framförallt på land och återfinns inom vattenförvaltningens förslag till 
åtgärdsprogram för 2015–2021221. Från 2016 ska åtgärderna börja genomföras 
och effekterna följas upp. Det finns dock en uppenbar risk för att målen inte kan 
nås inom tidsamen som vattendirektivet ställer. Inom vattenmyndigheternas man-
dat ligger att utforma åtgärder som myndigheter och kommuner ska vidta så att 
miljökvalitetsnormer kan följas. Vattenmyndigheterna har valt att till nationella 
myndigheter formulera ett antal åtgärder i syfte att mer effektiva och funktio-
nella styrmedel ska utformas för att åstadkomma ökad omfattning av åtgärder 
som strukturkalkning, skyddszoner, fosfordammar och bättre rening av enskilda 
avlopp. Till länsstyrelser och kommuner har åtgärder riktats som syftar till att 
existerande styrmedel används mer effektivt för att uppnå målen. Dessa styrmedel 
inkluderar utökad tillsyn över verksamhetsutövares egenkontroll, samt anpassad 
tillståndsprövning och omprövning. 

För att föreslagna åtgärder ska få ett konkret genomslag i vattenmiljön krävs 
att de berörda myndigheterna (till vilka åtgärderna riktar sig) fördjupar analysen i 
varje specifik fråga och aktivt bidrar till att styrmedlen blir funktionella. 

När det gäller övergödning har genomförandet av vattenförvaltningens åtgärds-
program också stor betydelse för att nå god miljöstatus i havet enligt havsmiljö-
direktivet. Men åtgärder mot övergödning föreslås även i det kommande åtgärds-
programmet för havsmiljön som tas fram av Havs- och vattenmyndigheten. 

Åtgärdsprogrammet för havsmiljön samråds och beslutas under 2015. Från 
2016 ska åtgärderna genomföras och effekterna av åtgärderna följas upp.

Inom temaområdet övergödning föreslås bland annat att utreda möjligheten att 
påverka internbelastningen, utreda möjligheten att odla och skörda blå fångrödor 
samt stimulera vattenbrukstekniker som inte innebär nettobelastning222.

Sveriges kommande landsbygdprogram är beslutat av regeringen och ska gälla 
2014–2020223. Det är ännu inte godkänt av EU-kommissionen men kommer 
troligtvis börja gälla någon gång under hösten 2015224. Det är osäkert i vilken 
utsträckning landsbygdsprogrammet kan bidra till minskad övergödning. Miljö-
investeringar minskar och även kompetensutvecklings- och rådgivningsstöd priori-

221 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/
samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/default.aspx

222 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Remissversionen, Dnr 3563-14. 
https://www.havochvatten.se/download/18.16d1b2bf14b06784d6e5c23b/1422612591096/
remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf

223 http://www.regeringen.se/sb/d/18694/a/241829
224 http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/landsbygdsutveckling/visionerochprogram/

landsbygdsprogrammet20142020/stodilandsbygdsprogrammet.4.37e9ac46144f41921cd4c
fb.html
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teras ner225. Detta kan drabba arbetet med Greppa Näringen, som ge råd till jord-
brukare för att på olika sätt effektivisera jordbruket och minska näringsläckaget. 

Atmosfärisk kvävedeposition orsakar fortfarande övergödning över stora delar 
av Europa. I en revidering av EU:s utsläppstakdirektiv som reglerar medlemslän-
dernas kväveutsläpp till luft, föreslås strängare krav som ska nås år 2020, och 
ännu strängare krav kan börja gälla år 2030. Detta förväntas leda till minskad 
atmosfärisk kvävedeposition över hela Europa, inklusive Östersjön. 

För att komma till rätta med sjöfartens ökande atmosfäriska kvävebelastning 
skulle kvävekontrollområden (NECA) i Östersjön och Nordsjön kunna upprättas 
genom internationellt arbete inom IMO226 och Helcom. Införandet av NECA-
områden var ursprungligen inräknat inom Aktionsplanen för Östersjöns reduk-
tionsmål men finns ännu inte på plats.

För att på sikt nå miljökvalitetsmålet är sammanfattningsvis följande aktiviteter 
viktigast:

• Åtgärdsprogrammet inom vattenförvaltningen. Genomförs allt som  
planerat kommer Sveriges resterande åtagande inom BSAP (Aktionsplanen 
för Östersjön) att nås

• Fortsatt internationellt samarbete inom Ospar, Helcom, EU:s takdirektiv  
och IMO 

• Åtgärdsprogrammet inom havsmiljöförvaltningen. Genomförs de åtgärder 
som avser övergödning kan återhämtningen av övergödda områden skyndas 
på.

225 Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet, Havs- och vattenmyndigheten och 
Naturvårdsverket, 2014, Förslag till program för CAP:s miljöeffekter 2015–2019: 
Uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitiken, SJV Rapport 
2014 – 18, http://www2.jordbruksverket.se/download/18.724b0a8b148f52338a324
2b/1413464808772/ra14_18.pdf

226 International Maritime Organisation (Internationella sjöfartsorganisationen)
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LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG
ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livs-
miljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kultur-
miljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 
bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Regeringen har fastställt elva preciseringar: 

GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS: Sjöar och vattendrag har minst god ekologisk  
status eller potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660)  
om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

OEXPLOATERADE OCH I HUVUDSAK OPÅVERKADE VATTENDRAG: Oexploaterade och i huvud-
sak opåverkade vattendrag har naturliga vattenflöden och vattennivåer bibehållna. 

YTVATTENTÄKTERS KVALITET: Ytvattentäkter som används för dricksvattenproduktion har 
god kvalitet.

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Sjöar och vattendrags viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

STRUKTURER OCH VATTENFLÖDEN: Sjöar och vattendrag har strukturer och vattenflöden 
som ger möjlighet till livsmiljöer och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter som en 
del i en grön infrastruktur. 

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt före-
kommande arter knutna till sjöar och vattendrag har gynnsam bevarandestatus och till-
räcklig genetisk variation inom och mellan populationer. 

HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER: Hotade arter har återhämtat sig och  
livsmiljöer har återställts i värdefulla sjöar och vattendrag. 

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden. 

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden inte är introducerade. 

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Sjöar och vattendrags natur- och kultur-
miljövärden är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av 
värdena finns. 

FRILUFTSLIV: Strandmiljöer, sjöar och vattendrags värden för fritidsfiske, badliv, båtliv 
och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är minimerad.

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.
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Sammanfattning

En stor del av sjöar och vattendrag uppnår inte god ekologisk och kemisk status. 
Fysisk påverkan och fragmentering utgör problem i hela landet. Övergödning 
är ett problem framför allt i odlingslandskapet. Försurningen har minskat, men 
påverkar fortfarande sjöar och vattendrag negativt. Höga kvicksilverhalter och 
andra miljögifter är ett problem. Det saknas övervakningsdata speciellt för kemi-
kalier, men även för biologiska parametrar. Bevarandestatus för många arter är 
inte gynnsam på grund av försämringar i livsmiljö och vattenkvalitet. Främmande 
arter och klimatförändringar riskerar att påverka den biologiska mångfalden. 
Många kulturmiljöer är hotade. Restaurering av sjöar och vattendrag förbätt-
rar miljötillståndet i påverkade vatten, men arbetet försvåras av resursbrist. Det 
behövs förbättrad miljöhänsyn i vattenkraft, skogsbruk och jordbruk samt ökade 
satsningar på kulturmiljöåtgärder. 

Resultat

Utvecklingen i sötvattensmiljön är neutral i hälften av länen, där positiva och 
negativa trender i miljön tar ut varandra. Gävleborg, Norrbotten, Västerbotten 
och Västra Götalands län bedömer att utvecklingen i vattenmiljön är positiv,  
medan de andra länen upplever neutral eller negativ utveckling.

God ekologisk och kemisk status

I dag har 49 % av vattenförekomster i sjöar och 32 % av vattenförekomster i  
vattendrag minst god ekologisk status. Fysisk påverkan, övergödning och försurning 
är de största orsakerna till att vattenmiljöerna inte når god status (Figur 21)227. 

Kvicksilver påverkar den kemiska statusen, och inget av Sveriges inlandsvatten 
där mätdata finns klarar vattendirektivets krav för god kemisk status med av-
seende på kvicksilver. Kvicksilver ligger upplagrat i marken och läcker långsamt ut 
i sjöar och vattendrag228. 

227  VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/ 
228 Kronberg RM 2014. The boreal journey of methyl mercury. Doktorsavhandling – Sveriges 

Lantbruksuniversitet. ISBN 978-91-576-7970-3
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I Norra Sverige påverkar läckage av metaller som nickel, kadmium och bly från 
pågående och avslutad gruvverksamhet den kemiska statusen. Andra ämnen som 
överskrider gränsvärdet för miljökvalitetsmålet är bromerade flamskyddsmedel, 
ftalater, PAHer, tributyltenn, oktylfenol och fluoranten229. 

Avsaknad av mätdata försvårar bedömningen, och över 90 % av vattenföre-
komsterna har inte klassificerats avseende kemisk status. 

Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag 

Denna precisering är starkt kopplad till ekologisk och kemisk status. De enda  
oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag ligger i Norra Sverige. Bi-
flöden till stora reglerade älvar kan vara relativt opåverkade. Exempelvis Lule älv, 
där huvudfåran är kraftigt påverkad, har biflöden som hyser bestånd av flodpärl-
musslan – ett tecken på god miljöstatus.

Ytvattentäkters kvalitet

Flera rapporter om giftiga ämnen i ytvatten har publicerats under 2014. Enligt 
Livsmedelsverkets nationella kartläggning kan 109 av 1 800 anläggningar med 

229 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/

 KÄLLA: VATTENINFORMATIONSSYSTEM VISS 2014

Olika påverkanstryck påverkar den ekologiska statusen i sjöar och vattendrag. Fysisk påverkan är 
den mest utbredda påverkansfaktorn. Vattenmyndigheterna har statusklassificerat cirka 7 200 
sjöar och cirka 15 600 vattendrag, varav hälften var fysiskt påverkade.

Vattendrag

Figur 21. Påverkanstryck på sjöar och vattendrag
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grund- och ytvatten vara påverkade av perfluorerade alkylsyror (PFAS)230. Dessa 
anläggningar försörjer 3,6 miljoner konsumenter med dricksvatten. I den första 
rikstäckande studien av förekomst av högfluorerade ämnen i vattendrag överskred 
PFOS miljökvalitetsnormen på 27 % av provtagningsplatserna231.

Ekosystemtjänster

Produktion av fisk är en värdefull ekosystemtjänst. Fångsten i det yrkesmässiga 
sötvattensfisket uppgick år 2013 till 1 348 ton, medan den sammanlagda behållna 
fångsten i fritidsfisket var ca 9 000 ton (Figur 22)232 233.

230 PFAA i råvatten och dricksvatten - Resultat av en kartläggning, september 2014. 
Livsmedelsverket www.slv.se/sv/grupp1/Dricksvatten/Dricksvattenkvalitet/Perfluorerade-
alkylsyror/

231 Ahrens L et al 2014. Screening av perfluoralkylerade ämnen och flamskyddsmedel i 
svenska vattendrag. Rapport till Naturvårdsverket, Överenskommelse NV-2213-13-026, 
Uppsala, 2014-08-11

232 Det yrkesmässiga fisket i sötvatten 2013. Statistiska meddelanden JO 56 SM1401
233 Fritidsfisket i Sverige 2013. Statistiska meddelanden JO 57 SM1401

 KÄLLA: STATISTISKA CENTRALBYRÅN, FISKERIVERKET 
OCH HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Produktion av fisk är en viktig ekosystemtjänst som sötvatten bidrar med. Fritidsfiskets fångster 
överskrider yrkesfiskets fångster mångfaldigt. Figuren avser den behållna fångsten i fritidsfisket, 
där totalfångsten år 2013 var nästan dubbelt så stor som den behållna fångsten.

Figur 22. Ekosystemtjänster i sötvatten

Fritidsfiske

Yrkesfiske

Ton

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2006 2011 2013

L
E

V
A

N
D

E
 S

JÖ
A

R
 O

C
H

 V
A
T

T
E

N
D

R
A

G



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015 123

Strukturer och vattenflöden

Bristande konnektivitet är ett problem i många vatten. Idag har endast 60 % av 
sjöarna och 25 % av vattendragen god eller hög konnektivitet234.

Endast ca 200 av Sveriges ca 2100 vattenkraftverk har en fiskväg. Rättspraxis 
inom tillståndsprövningen av vattenverksamheter (11 kap miljöbalken) har tydlig-
gjorts under 2014, vilket innebär att lagligförklaring av en äldre vattenanläggning 
kan förses med villkor om exempelvis fiskväg.

Vattenverksamhetsutredningen överlämnade betänkandet I vått och torrt – för-
slag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 2014:35) i juni 2014. En av slutsat-
serna var att staten är ansvarig för anläggningar i avlysta allmänna flottleder.

Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag angående dialog om vatten-
kraft och miljö235 föreslår att dialogen mellan intressenter fortsätter på regional 
nivå och att Energimyndigheten och Svenska kraftnät tar fram ett forskningsbase-
rat underlag på ekologisk hänsyn i vattenkraft.

Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten har tagit fram en natio-
nell strategi för vattenkraft236. Den innehåller åtgärder för att minska vatten-
kraftens miljöpåverkan och åtgärder som innebär ökad produktion för att klara 
framtida energibehov. Strategin föreslår ett begränsande planeringsmål för miljö-
förbättrande åtgärder i vattenkraftverk på nationell nivå.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Arter som står högt upp i näringsväven ger en bild på bevarandestatus och biolo-
gisk mångfald. Inventeringar visar att bestånd av sjöfåglar har varit relativt stabil 
över perioden 2002–2014 (Figur 23 på nästa sida)237. 

Flodpärlmusslan har försvunnit från många vattendrag under 1900-talet, mest 
på grund av fysiska förändringar i miljön som påverkat flodpärlmusslan eller dess 
värdfiskar negativt. I dag är den känd i 629 vattendrag, men föryngring har kon-
staterats i bara 45 % av dessa238.

234 VISS (VattenInformationsSystem Sverige) www.viss.lansstyrelsen.se/
235 Dialog om vattenkraft och miljö www.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/

samverkansomraden/energi/dialog-om-vattenkraft-och-miljo-2014.html
236 Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten: Strategi för åtgärder i 

vattenkraften. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2014:14.
237 Svensk Fågeltaxering www.fageltaxering.lu.se/
238 Miljömålsportalen www.miljomal.se/Miljomalen/Alla-indikatorer/

Indikatorsida/?iid=57&pl=1
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Hotade arter och återställda livsmiljöer

På ArtDatabankens nya rödlista (2015) finns 239 limniska arter, vilket är fem fler 
än på förra listan (2010)239. Det går inte att urskilja några egentliga trender, utan 
situationen är stabil och otillfredsställande. 

Ålens populationsutveckling har länge varit bekymrande och ålen är akut 
hotad240. Efter årtionden av kraftig minskning visar ålbeståndet tecken på en möj-
lig återhämtning241. Situationen är dock fortsatt mycket allvarlig.

Årligen genomförs ett stort antal fiskevårdsåtgärder och andra restaurerings-
åtgärder. Under 2013 inrapporterades 44 biotopvårdsåtgärder och 84 fiskvägar i 
hela landet i databasen Åtgärder i Vatten242. 
 

239 Den svenska rödlistan www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/
rodlistan/ 

240 Den svenska rödlistan www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/artdatabanken/arter/
rodlistan/ 

241 Dekker, W. & Casselman, J.M. (eds.) 2014. Are eels climbing back up the slippery slope? 
The 2003 Quebec Declaration of Concern about eel declines – 11 years later. Fisheries 
39(14): 613–614

242 http://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/

Populationsutvecklingen för 13 fågelarter som häckar vid sjöar och vattendrag. Det finns ingen 
signifikant trend över perioden 2002–2014. Indexet beskriver populationsutvecklingen jämfört 
med startåret 2002, och är anpassat till dataserier med luckor. Exempelvis betyder ett värde på 
1,2 att fågelpopulationen har ökat med 20 % jämfört med startåret.

 KÄLLA: SVENSK FÅGELTAXERING

Index 2002 = 1,0

Figur 23. Häckande fåglar vid sjöar och vattendrag
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Främmande arter och genotyper

Några av de mest uppmärksammade främmande arterna i svenska sötvatten är 
sjögull och signalkräfta. Under 2014 avslutades två LONA-projekt i Kungsör 
och Tingsryd för att utrota sjögull. Kraftpesten fortsätter att sprida och drabbade 
framförallt Dalarna och Värmland under 2014. Den främsta orsaken är illegala 
utsättningar av signalkräfta.

Flera limniska arter har hittats i Östersjön och/eller Västerhavet, och de har 
goda möjligheter att sprida sig till sötvatten243. Fisken svartmunnad smörbult har 
spridit sig fort sedan första fynden i svenska vatten i Karlskrona 2008. Den har 
hittats i estuarier, t.ex. i Göta älvs mynning och Bråviken utanför Norrköping 
under 2014, och det är en tidsfråga innan den kommer till svenska insjöar. 

Genetiskt modifierade organismer

Det bedrivs ingen kommersiell verksamhet med genetiskt modifierade vatten-
levande organismer i Sverige. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Under 2014 har Havs- och vattenmyndigheten tillsammans med fyra länsstyrelser 
– Jönköping, Värmland, Västerbotten, Västernorrland – genomfört ett projekt för 
att lyfta betydelsen av limniskt områdesskydd samt föreslå kriterier för bedöm-
ning av limniska naturreservat. 

På kulturmiljösidan har de flesta län satsat resurser på kunskapsunderlag för 
vattenanknutna kulturmiljöer. Länsstyrelserna fick ca 4 miljoner kronor från 
anslaget 7:2 till kunskapsunderlag i 2014. Nio länsstyrelser i södra Sverige har 
gett bidrag till vattenanknutna kulturmiljöer244. Vidare har Havs- och vatten- 
myndigheten gett bidrag till kulturmiljöprojekt i Södra Östersjöns och Väster-
havets vattendistrikt. Arbetets museum har under 2014 kartlagt arbetslivsmuseer 
med anknytning till vattenverksamhet. 

243 Sture Nellbring, tidigare Länsstyrelsen i Stockholms län, personlig kommunikation  
15-02-03

244 Vårda vattendragens kulturarv www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/samhallsplanering-
och-kulturmiljo/landskapsvard/kulturmiljoer-vid-sjoar-och-vattendrag/Pages/varda-
vattendragens-kulturarv.aspx
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Friluftsliv

Friluftsliv är en viktig ekosystemtjänst som sjöar och vattendrag erbjuder. Enligt 
friluftsenkäten245 är nöjes- och motionspromenader den viktigaste formen av fri-
luftsliv generellt, detta gäller även vistelse vid vatten. Under år 2014 var över  
80 % av befolkningen ute på promenad minst en gång per månad. 

Andra viktiga aktiviteter är bad och fritidsfiske. År 2013 kontrollerades 199 
bad i sötvatten enligt EU:s badvattendirektiv, varav 77 % klassificerades som 
minst tillfredsställande246. Samma år fritidsfiskade 1,6 miljoner personer i åldern 
16–80 år, som ägnade 9,2 miljoner dagar åt fiske vid sötvatten247.

En förutsättning för friluftsliv kopplat till vatten är tillgänglighet. När strand-
zonen bebyggs minskar tillgängligheten. År 2012 uppfördes 703 nya strandnära 
byggnader i hela landet, varav 87 % var ej fristående, dvs de uppfördes mindre än 
75 m från äldre byggnad248. Mellan 2001–12 har det i genomsnitt uppförts 161 fri-
stående byggnader och 614 ej fristående byggnader per år i hela landet (Figur 24). 

245 Delrapportering av en nationell enkät om svenska folkets friluftsvanor, februari 2015, Peter 
Fredman, Mittuniversitetet och Marcus Hedblom, SLU

246 European bathing water quality in 2013. EEA Report No 1/2014. www.eea.europa.eu/
publications/european-bathing-water-quality-in-2013/

247 Fritidsfisket i Sverige 2013 JO 55 SM 1401
248 Sammanställning av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten

 KÄLLA:
STATISTISKA CENTRALBYRÅN

Det strandnära byggandet inom 100 meter från sjöar och vattendrag fortsätter. Under 2012 
uppfördes 703 nya strandnära byggnader utanför tätort. Fristående byggnader med större 
avstånd än 75 meter till äldre bebyggelse antas ta mer ny mark i anspråk än övriga nybyggnatio-
ner, och därmed leda till att tidigare orörda ytor exploateras. Strandskyddets syfte är att trygga 
friluftslivet och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Figur 24. Strandnära byggande vid sjöar och vattendrag 2001–2012
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Analys

För arbete med miljömålet Levande sjöar och vattendrag behövs en vidareutveck-
ling av indikatorer baserade på tillgängliga data. Flera län har pekat på resursbrist 
för genomförande av åtgärder.

God ekologisk och kemisk status

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2015–2021 föreslår åtgärder för bl.a. 
fysisk påverkan, övergödning och kemikalier249. Utfallet av åtgärdsprogrammet är 
avgörande för den framtida utvecklingen i sötvattensmiljön.     

Oexploaterade och i huvudsak opåverkade vattendrag 

Denna precisering är starkt kopplad till ekologisk och kemisk status. Antal vatten-
förekomster med hög status har ökat, men detta beror främst på bättre datakvali-
tet.

Ytvattentäkters kvalitet

Klimatförändring kan komma att påverka ytvattentäkternas kvalitet. Ökad av- 
rinning och humustillförsel ger upphov till brunifiering, vilket påverkar både 
användningen och behandlingsbehovet. 

Fler vattenskyddsområden för ytvattentäkter behöver inrättas. Idag har 18 % 
av ytvattentäkterna ett vattenskyddsområde som fastställts med stöd av miljö-
balken. 

Ekosystemtjänster

Naturvårdsverkets kommunikationssatsning och SLU Aquas pågående kartlägg-
ning kommer att lyfta arbetet med ekosystemtjänster och ge inspel till framtida 
indikatorer.

249 Samråd under förvaltningscykeln 2009-2015. www.vattenmyndigheterna.se/Sv/om-
vattenmyndigheterna/deltagande-och-dialog/samrad-andra-forvaltningscykeln/Pages/
default.aspx



128 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015

Strukturer och vattenflöden

Preciseringen saknar en bra indikator, men är starkt kopplad till ekologisk och 
kemisk status.  

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Konventionen för biologisk mångfald250 utgör en global plan för att rädda den 
biologiska mångfalden, och Sverige har utvecklat en strategi för biologisk mång-
fald och ekosystemtjänster251. Trots ambitiösa planer är utvecklingen otillfredsstäl-
lande, både nationellt och internationellt. 

Kunskap om genetisk variation behövs för funktionell förvaltning och fram-
gångsrikt bevarandearbete. Denna kunskap saknas ofta, med undantag av några 
fiskpopulationer av särskilt intresse (t.ex. lax och öring i Vänern252). 

Hotade arter och återställda livsmiljöer

Den starkt hotade flodpärlmusslan används ofta som indikator för miljöstatus. 
För att förbättra situationen för flodpärlmusslan har många livsmiljöer återställts 
med olika åtgärder, men arbetet tar tid, och resultatet varierar kraftigt beroende 
på förutsättningarna i varje enskilt vattendrag. Generellt saknas kunskap om åter-
ställda livsmiljöer, och det behövs förbättrad inrapportering till databasen Åtgär-
der i Vatten253. 

Återhämtning av det europeiska ålbeståndet kräver nationsövergripande för-
valtningsplaner i hela Europa samt ett fortsatt exportstopp av ål till tredje länder.

Främmande arter och genotyper

Indikatorutvecklingen är problematisk: när man upptäcker en främmande art, kan 
det redan vara kört. Den mest kostnadseffektiva åtgärden är att förhindra etable-
ring och spridning. Informationsinsatser behövs för att stoppa illegala utsättningar 
av signalkräfta.  

250 Convention on Biological Diversity www.cbd.int/
251 Regeringens proposition 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald och 

ekosystemtjänster
252 Palm S et al 2012. Populationsgenetisk kartläggning av Vänerlax. Aqua reports 2012:4. 

Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm. 64 s.
253 Databas Åtgärder i vatten http://atgarderivatten.lansstyrelsen.se/
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En ny EU-förordning avseende invasiva främmande arter började gälla i januari 
2015254. Förordningen ska verka förebyggande mot invasiva främmande arter och 
bekämpa de värsta redan etablerade arterna. Sverige behöver utveckla ett system 
för att övervaka och riskbedöma invasiva främmande arter. I dag har Naturhisto-
riska riksmuseet255 och SLU Aqua256 ett inrapporteringssystem för fynd och obser-
vationer av djur. Vidare behövs utveckling av hanteringsåtgärder och rutiner för 
rapportering.  

Genetiskt modifierade organismer

Bedöms inte vara en aktuell fråga.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Arbete med att skydda värdefulla naturområden pågår i många län. I dagsläget 
saknas en bra miljömålsindikator för uppföljning av limnisk skydd, men utveck-
lingsarbete pågår på Havs- och vattenmyndigheten. Den nuvarande indikatorn 
skyddade sjöar och vattendrag ger inte en sann bild, eftersom det saknas underlag 
för tillförlitlig bedömning. 

Ett stort hot mot kulturmiljöerna är upphört brukande och förfall av bebyg-
gelse och anläggningar. För att skydda och bevara vattenanknutna kulturmiljöer 
behövs resurser för skydd, vård och restaurering. Bättre kunskapsunderlag behövs 
för att kunna prioritera åtgärder och avväga mellan olika intressen.

Friluftsliv

Resultaten från friluftsenkäten 2014 visar att sjöar och vattendrag har ett stort 
värde för friluftslivet, inte minst för människors återhämtning. Att utövarna i viss 
mån upplever störning indikerar dock att miljöernas värde riskerar att minska.

Nya regler för strandskyddet kring mindre sjöar och vattendrag trädde i kraft 
2014. De ger länsstyrelserna möjlighet att upphäva strandskyddet vid små sjöar 
och vattendrag om områdets betydelse för växt- och djurlivet samt friluftslivet är 
liten. Än så länge kan regeländringens effekter inte utvärderas.

254 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om 
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter

255 www.nrm.se/forskningochsamlingar/rapporterafynd.2901.html
256 www.slu.se/sv/institutioner/akvatiska-resurser/radgivning/frammande-arter/svartmunnad-

smorbult/rapportera-frammande-arter/
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GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET
ANSVARIG MYNDIGHET: SVERIGES GEOLOGISKA UNDERSÖKNING

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

Regeringen har fastställt sex preciseringar: 

GRUNDVATTNETS KVALITET: Grundvattnet är med få undantag av sådan kvalitet att  
det inte begränsar användningen av grundvatten för allmän eller enskild dricksvatten-
försörjning. 

GOD KEMISK GRUNDVATTENSTATUS: Grundvattenförekomster som omfattas av förord-
ningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god kemisk status. 

KVALITETEN PÅ UTSTRÖMMANDE GRUNDVATTEN: Utströmmande grundvatten har sådan 
kvalitet att det bidrar till en god livsmiljö för växter och djur i källor, sjöar, våtmarker, 
vattendrag och hav. 

GOD KVANTITATIV GRUNDVATTENSTATUS: Grundvattenförekomster som omfattas av  
förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har god  
kvantitativ status. 

GRUNDVATTENNIVÅER: Grundvattennivåerna är sådana att negativa konsekvenser för  
vattenförsörjning, markstabilitet eller djur- och växtliv i angränsande ekosystem inte 
uppkommer. 

BEVARANDE AV NATURGRUSAVLAGRINGAR: Naturgrusavlagringar av stor betydelse för 
drickvattenförsörjning, energilagring, natur- och kulturlandskapet är fortsatt bevarade.

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.

Sammanfattning

Den målmanual257 som tagits fram under 2014 blir ett viktigt verktyg i målupp-
följningen. Indikatorer behöver utvecklas för t.ex. grundvattnets kvalitet, grund-
vattenberoende ekosystem och naturgrusavlagringars betydelse för natur- och 
kulturlandskapet.

257 SGU (2014). Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet. 2014-05-26. SGU Dnr:39-54/2014.
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Underlag för att förbättra grundvattenövervakningen har tagits fram under 
året. Det gäller både kvalitativa och kvantitativa aspekter. Förutsatt tillräcklig 
finansiering kan förstärkta övervakningsinsatser samt screeningundersökningar 
utföras 2015 och framåt. Till dessa hör att förbättra kunskap om var högfluore-
rade ämnen (PFAS, bland annat PFOS) förekommer i grundvatten och därmed i 
dricksvatten. PFAS-förorenat dricksvatten har uppmärksammats i hög grad under 
2014.   

Det finns nu nya samrådshandlingar inom vattenförvaltningens 6-åriga cykel. 
En viktig uppgift blir att följa föreslagna åtgärders effektivitet avseende grund-
vatten och i förlängningen uppfyllande av miljökvalitetsmålet. Under 2014 har 
SGU tagit fram en vägledning till genomförandet av vattenförvaltning av grund-
vatten.

Kunskapen om grundvattenberoende ekosystem har ökat från en låg nivå. 
Naturliga källor behöver uppmärksammas som viktiga natur- och kulturmiljöer. 

Antalet täkttillstånd för naturgrustäkter minskar. Mer än hälften av naturgruset 
som används i dag levereras till betongproduktion och denna användning behöver 
minska. Kunskapen om att för betongframställning istället använda krossat berg 
förbättras, men krav behöver också ställas i upphandlingar på att inte använda 
naturgrus. En metodbeskrivning till stöd för framtagande av materialförsörjnings-
planer258 togs fram 2014 som förväntas initiera framtagandet av allt fler planer.

Resultat

Övergripande resultat

Inga nya lagreglerade styrmedel som påverkar miljökvalitetsmålet har beslutats 
under 2014. Under året har arbetet fortsatt med ett antal statliga utredningar och 
strategiarbeten inom miljömålssystemet som har bäring på miljökvalitetsmålet 
för grundvatten259 260 261 262. Grundvattenfrågorna berörs främst vad gäller vatten-
skydd och planering. SGU har i den första versionen av grundvattenmålets mål- 

258 Sveriges geologiska undersökning. 2015. Metodbeskrivning för regional 
materialförsörjningsplanering. SGU-rapport 2015:05.

259 SOU 2014:50. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten.
260  Regeringen (2013). Kommittédirektiv. En trygg dricksvattenförsörjning (Dir. 2013:75). 

2013-07-18.
261 Miljödepartementet (2013). Remiss. Förslag till ändring av 7 kap. Miljöbalken om 

vattenskyddsområden samt förslag till ny bekämpningsmedelsförordning. 2013-06-19.
262 SoU 2013:68. Synliggöra värdet av ekosystemtjänster – Åtgärder för välfärd genom 

biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
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manual263 klargjort behovet av uppföljning genom förslag på revidering av befint-
liga indikatorer och förslag på nya indikatorer samt andra uppföljningsmått. Mål-
manualen har lagt grunden för en systematiserad och bredare uppföljning samt 
tydliggörande av måluppfyllelse och åtgärdsbehov. 

Bristerna i grundvattenövervakningen har åter aktualiserats och flera förslag 
har tagits fram för att åtgärda dessa men genomförande saknas ännu. De kun-
skapsluckor och tillståndsproblem som beskrivits i Fördjupad utvärdering 2012 
och Årlig uppföljning 2014 kvarstår därmed i stor utsträckning. 

Grundvattnets kvalitet och kemiska status (precisering 1 och 2)

Samrådshandlingar inom vattenförvaltningens 6-åriga cykel publicerades i 
november 2014. De omfattar vattendistriktsvisa förslag på förvaltningsplaner264, 
miljökvalitetsnormer265 och åtgärdsprogram266 med tillhörande miljökonsekvens-
beskrivning. I den nya bedömningen för 2015 av vattenförvaltningens drygt 3 000 
grundvattenförekomster anges drygt 2% ha dålig status och knappt 20% bedöms 
riskera att inte nå god status till 2021. 

SGU har under 2014 tagit fram en vägledning till genomförandet av vatten-
förvaltning av grundvatten267. I vägledningen förtydligas kraven i direktiven268 269 
vilket hjälper de regionala myndigheterna att prioritera och genomföra arbetet. 

Behovet av förbättrad grundvattenövervakning har legat högt på agendan under 
2014. EU-kommissionen har kritiserat Sverige för den otillräckliga övervakning 
avseende omfattning och inriktning som finns inom vattenförvaltningen270.

263 SGU (2014). Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet. 2014-05-26. SGU Dnr:39-54/2014.

264 BVVD (2014a). Förslag till Förvaltningsplan för Bottenvikens vattendistrikt 2015–2021, 
Diarienummer 537-9859-2014, 224 pp. Exempel på förslag på förvaltningsplan.

265 BVVD (2014b). Förslag till Miljökvalitetsnormer (MKN) för Bottenvikens vattendistrikt 
2015-2021. Diarienummer 537-9859-2014. Exempel på förslag till Miljökvalitetsnormer.

266 BVVD (2014c). Förslag till Åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt 2015–2021, 
Diarienummer 537-9859-2014. 332 pp. Exempel på förslag på Åtgärdsprogram.

267 SGU (2014). Vägledning Vattenförvaltning av grundvatten. SGU-rapport 2014:31.
268 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för vattenpolitikens område.
269 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 12 december 2006 om skydd 

för grundvatten mot föroreningar och försämring.
270 European Commission (2012). Member State: Sweden, Accompanying the document 

Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the 
Implementation of the Water Framework Directive (2000/60/EC), River Basin 
Management Plans, (SWD (2012) 379 final.
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En utredning om den kommande nationella övervakningen har tagits fram271 
och under året har även utvärdering skett av delprogram för regional övervakning 
av grundvattnets kvalitet272. Under 2014 har potentiella provtagningsplatser från 
SGUs olika databaser valts ut som ett led i att uppnå ett övervakningsnät som 
uppfyller EUs krav. Databearbetning har medfört bättre samstämmighet mellan 
övervakningsstationer inlagrade i SGUs databaser och i VISS273. Ett regerings- 
uppdrag274 till Havs- och vattenmyndigheten avseende vattenanknuten recipient-
kontroll har påbörjats. 

Förekomsten av högfluorerade ämnen i grundvatten och dricksvatten har upp-
märksammats i hög grad under 2014. Bland annat genomförde Svenskt Vatten en 
screeningundersökning som visade att i de drygt 200 undersökta grundvattentäk-
terna detekterades olika högfluorerade ämnen i ca 20% av vattentäkterna. Endast 
i ett fåtal fall erhölls dock halter över den åtgärdsgräns som Livsmedelsverket har 
definierat275. Ett nationellt nätverk för att utveckla arbetet kring problem med 
högfluorerade ämnen i yt-, grund- och dricksvatten har startats. Insatser för att 
höja kunskapen om förekomst av PFAS-ämnen i bland annat grundvatten planeras 
2015276.

Vanliga kvalitetsproblem i Sveriges grundvatten är bekämpningsmedel, kväve 
och salt grundvatten. Bakterier, olika tungmetaller, fluorid, radon, järn och man-
gan liksom klorerade lösningsmedel och PFAS-ämnen förekommer också som 
problem i grundvattnet. Förekomsten av bekämpningsmedel i grundvattnet tycks 
ha minskat sedan 1980-talet enligt en ny sammanställning277. Dock hittar man i 
många vattentäkter fortfarande både äldre, numera förbjudna bekämpningsmedel, 
och medel som fortfarande används. En omfattande sammanställning av grund-
vatten- och dricksvattenanalyser från SGUs vattentäktsarkiv har utförts under 

271 Havs och Vattenmyndigheten (2014). Nationell akvatisk miljöövervakning 2015–2020, 
Havs och Vattenmyndighetens rapport 2014:18, https://www.havochvatten.se/download/ 
18.16d1b2bf14b06784d6e96ff/1421832282598/rapport-2014-18-nationell-akvatisk-
+miljoovervakning+2015-2020.pdf

272 Sundén, G., Maxe, L. & Lång, L.-O. (2014). Utvärdering av delprogram, Regional 
övervakning av grundvattenkemi. SGU-rapport 2014:23. http://resource.sgu.se/produkter/
sgurapp/s1423-rapport.pdf.

273 http://www.viss.lansstyrelsen.se/
274 https://www.havochvatten.se/download/18.3840a1fa147f96ca771d20d0/1410960801734/

regeringsuppdrag-vattenanknuten-recipientkontroll.pdf
275 Svenskt Vatten (2014). Nationell screening av perfluorerade föroreningar (PFAA) i 

dricksvatten. Svenskt Vatten, 2014:20.
276 Regeringsuppdrag till Naturvårdsverket.
277 CKB och HaV (2014). Kemiska bekämpningsmedel i grundvatten 1986–2014.
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året278 där bland annat jämförande analyser mellan råvatten och dricksvatten 
ingår.

278 Thunholm, B. & Whitlock, H. (2014). Egenskaper hos vattenanalysdata i 
Vattentäktsarkivet. SGU-rapport 2014:17.

Figur 25. Vattenskyddsområden

 KÄLLA: SGU:S VATTENTÄKTSARKIV

Kommunvis redovisning av hur stor andel av landets grundvattentäkter som har vattenskydds-
områden, vänstra kartan. Höger karta visar hur stor del av vattenuttaget som görs från vatten-
täkter, både yt- och grundvattentäkter, med vattenskyddsområde. Mer information finns på 
Miljömålsportalen.
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Arbetet har utvecklats i frågor om dricksvattenkvalitet och dricksvattensäkerhet 
både hos myndigheter, verksamhetsutövare och inom forskningen. Som stöd och 
underlag i planeringsarbete framställs regionala och kommunala vattenförsörj-
ningsplaner. Knappt hälften av länen har nu tagit fram vattenförsörjningsplaner.

Framtagande av vattenskyddsområden vid vattentäkter fortgår långsamt och 
sammanställda uppgifter från Vattentäktsarkivet vid SGU visar inte på någon 
antalsmässig ökning. Flera län rapporterar också att inga nya vattenskyddsområ-
den har tillkommit under 2014279. Enligt Vattentäktsarkivet finns 1 703 kommu-
nala grundvattentäkter. Av dessa har 70 % vattenskyddsområde. Att det framförallt 
är mindre vattentäkter som saknar vattenskyddsområde framgår av att endast 
knappt 5 % av vattnet från kommunala grundvattentäkter kommer från täkter 
som saknar vattenskyddsområde. I figur 25 framgår fördelning i landet per kom-
mun. 

Påverkan på ytvatten (precisering 3)

Arbetet med att förbättra kunskapen om grundvattenberoende akvatiska och  
terrestra ekosystem fortgår från en låg kunskapsnivå. Under 2014 har en rap-
port utarbetats som beskriver grundvattenkemiberoende ekosystem utgående från 
naturtyper i Natura 2000-systemet280.

Gruvor kan vara särskilt intressanta då de ofta omsätter stora grundvattenvoly-
mer som vid utsläpp till ytvattenrecipient kan påverka de akvatiska systemen ned-
ströms. Under året har en arbetsgrupp för att belysa dessa frågor startats där SGU 
och Naturvårdsverket ingår. 

Grundvattennivåer och grundvattnets kvantitativa status (precisering 4 och 5)

Trots krav i Ramdirektivet för vatten281 finns fortfarande mycket få mätningar 
av grundvattnets kvantitet i vattenförvaltningens grundvattenförekomster. Den 
statusklassning som gjorts inom vattenförvaltningen är därför inte tillförlitlig. En 
översiktig inventering utförd av SGU under 2014 anger att 1400 befintliga rör 
eller brunnar samt 300 källor eventuellt skulle kunna användas för att komplet-
tera nu pågående nivåövervakning. Därutöver behöver minst 600 nya rör sättas i 
grundvattenförekomster som saknar möjliga mätpunkter. 

279 Sammanställning av regional årlig uppföljning.
280 Werner, K. & Collinder, P. (2014). Grundvattenkemiberoende ekosystem. Översiktlig 

klassificering av känslighet för svenska naturtyper inom nätverket Natura 2000. Rapport.
281 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 

upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för vattenpolitikens område.



136 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015

Indikatorn certifierade brunnsborrare visar inte längre på ökning av antalet  
och förstärkta insatser för att återupprätta en positiv trend krävs. Hur stor del av 
landets brunnar som utförts av brunnsborrare med certifiering inom företaget 
framgår av figur 26. Det finns tydliga regionala skillnader vilket visar på behovet 
av riktade åtgärder i områden där många brunnar borras av företag utan certifie-
rad personal.

0 330165

Km

Figur 26. Brunnar borrade av företag med certifierad brunnsborrare 2009–2012

 KÄLLA: UPPGIFTER FRÅN CERTIFIERINGSORGANET SP (TIDIGARE SITAC)
OCH SGU:S BRUNNSARKIV

Kommunvis redovisning av andelen bergborrade brunnar för dricksvatten eller energiuttag som 
utförts av företag med certifierade brunnsborrare. Mer information finns på Miljömålsportalen.
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Bevarande av naturgrusavlagringar (precisering 6)

Under 1990-talet och början av 2000-talet minskade uttaget av naturgrus kraftigt. 
Denna positiva trend har successivt avtagit och de senaste tre åren har minskning-
en planat ut. Leveranserna från naturgrustäkter har till och med ökat något från 
2012 till 2013 (siffror är inte sammanställda för 2014)282. Positivt är att antalet 
täkttillstånd för naturgrustäkt successivt minskar, och att det nu finns fler bergtäk-
ter än naturgrustäkter i produktion. Det är dock framförallt de mindre naturgrus-
täkterna som blivit färre, och i en del län är tillståndsgivningen mindre restriktiv. 

Inom användningsområden där det finns alternativa material, främst krossat 
berg, fortsätter användningen av naturgrus att minska. Det gäller exempelvis väg- 
och fyllnadsändamål (figur 27). SGUs kunskapssammanställning283 används alltmer 
som underlag för bedömning av om det är tekniskt möjligt att använda ett annat 
material än naturgrus. Mer än hälften av naturgruset som används i dag levereras 
till betongproduktion men även denna användning behöver minska. Det finns flera 
exempel på att det går att framställa ett helkrossat ersättningsmaterial och allt fler 
bergtäkter runt om i landet levererar krossat berg till betong284. Lyckade försök 

282 SGU (2014). Grus, sand och krossberg. SGU periodiska publikationer 2014:3.
283 Göransson, M. (2011). Ersättningsmaterial för naturgrus – kunskapssammanställning och 

rekommendationer för användning av naturgrus. SGU-rapport 2011:10.
284 https://publications.lib.chalmers.se/publication/208497-air-classification-of-fine-aggregates

Miljoner ton/år

Figur 27. Användning av naturgrus under olika år perioden 1994–2013

 KÄLLA: SGU
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Årsvisa uttag av naturgrus uppdelat efter olika användningsområden. 
Mer information finns på Miljömålsportalen.
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har också nyligen genomförts inom ett forskningsprojekt285 som bedrivs vid  
Chalmers i samarbete med industrin, m.fl.

Inom samhällsplaneringen behövs materialförsörjningsplaner för att analysera 
behov och tillgång på ballastmaterial. SGU har under 2014 tagit fram en metod-
beskrivning till stöd för framtagande av materialförsörjningsplaner286 som en del 
i ett regeringsuppdrag287. I ett annat regeringsuppdrag, som delredovisats under 
2014288, har frågan om brist på underlag om mängden entreprenadberg som kan 
återanvändas som ballast behandlats.

Brytning av sand och grus under grundvattenytan har uppmärksammats det 
senaste året. Det behöver tydliggöras att detta kräver tillstånd för vattenverksam-
het, och samarbete för att lyfta fram vikten av att undvika brytning nära och 
under grundvattenytan har upprättats mellan Naturvårdsverket och SGU. 

Analys

Allmänt 

Insatser för att uppnå och för att förbättra uppföljningen av miljökvalitetsmålet 
kommer att öka. Två viktiga faktorer är att den första versionen av målmanual är 
framtagen289 och att en gradvis utökad grundvattenövervakning förväntas. Riktade  
utbildningsinsatser för att belysa grundvattnets roll i samhällsplaneringen, för 
ytvattnets kvalitet och som naturresurs behöver prioriteras. Resultat från pågåen-
de utredningar kommer att implementeras i målarbetet. Studier av grundvattnets 
ekosystemtjänster och av det ekonomiska värdet av grundvattnet har inletts290. 
Vidare studier behövs kring dessa frågor för att bredda bedömningsunderlaget för 
uppföljning av miljökvalitetsmålet samt för utveckling av styrmedel. 

285 Under arbete: ”Uthållig produktion av finkorniga produkter från bergmaterial”, ett 
Vinnova-projekt. http://www.chalmers.se/ppd/uthprod-sv/

286 Grånäs, K. (2015). Metodbeskrivning för materialförsörjningsplanering. SGU-rapport 
2015:5

287 Uppdrag att slutföra påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering 
N2013/4066/FIN (SGU dnr 317-1572/2013).

288 Uppdrag att lämna förslag till hur ett system för insamling av produktionsuppgifter för 
entreprenadsten kan utformas, N2013/4153/FIN (SGU dnr 317-1681/2013).

289 SGU (2014). Målmanual för uppföljning och bedömning av miljökvalitetsmålet 
Grundvatten av god kvalitet. 2014-05-26. SGU Dnr:39-54/2014.

290 Söderqvist, T., Lindhe, A., Rosén, L. & Kinell, G. (2014). Grundvattnets ekosystemtjänster 
och deras ekonomiska värden – en inledande kartläggning. SGU-rapport 2014:40. http://
resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1440-rapport.pdf
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De länsvisa bedömningarna om uppnående av Grundvatten av god kvalitet 
och utvecklingstrend är i det närmaste identiska med förra årets. Ett län bedömer 
att målet nås, 8 län nära att nås, medan övriga 12 län bedömer att målet inte nås 
till 2020. Den geografiska fördelningen av bedömningarna motsvarar fjolårets, 
med sämre förutsättningar för att uppnå målet i södra och östra Sverige. Vad gäl-
ler utvecklingen anser 1/3 av länen att den är positiv, medan 2/3 ser en neutral 
utvecklingstrend. Inget län anser utvecklingen vara negativ. 

Grundvattnets kvalitet och kemiska status (precisering 1 och 2) 

Arbetet med att förbättra övervakningen av grundvatten kommer att fortsätta 
under 2015. Detta sker inom ramen för 1) den kontrollerande och operativa över-
vakningen av vattenförvaltningens grundvattenförekomster, och 2) övrig övervak-
ning av grundvatten. Eftersom detta arbete med nuvarande resurser inte kan för-
väntas avhjälpa den databrist avseende grundvattnets kvalitet (både nyupptäckta 
och redan kända föroreningar i vattenmiljön) som råder, behöver nya styrmedel 
utvecklas. En eventuellt utvecklad recipientkontroll291, med betydligt mera fokus 
på grundvattnet, kan bidra till bättre kunskap om grundvattnets kvalitet. Införan-
det av en adekvat råvattenkontroll vid kommunala och andra större vattentäkter 
är angelägen för att kunna identifiera förändringar och kvalitetsbrister. SGU har i 
remissvar till miljömålsberedningen292 föreslagit att etappmål tas fram för att för-
bättra övervakningen. 

Behovet av att fokusera på mikrobiella analyser för grundvatten både för all-
män och enskild vattenförsörjning är stort. Mikrobiell påverkan ingår inte i arbe-
tet med vattenförvaltning i landet.  

Jordbrukets styrmedel behöver inriktas mer på att förhindra föroreningssprid-
ning till grundvatten, bland annat genom Landsbygdsprogrammet och rådgivning-
en inom Greppa näringen. 

Utvecklingen vad gäller vattenskydd behöver påskyndas. Det gäller både befint-
liga vattentäkter och grundvattentillgångar som är viktiga som framtida dricks-
vattenresurser. Det ökande antalet vattenförsörjningsplaner ger förutsättningar för 
en bättre planering och prioritering av skyddsåtgärder. 

I december 2015 beslutas om förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljö-
kvalitetsnormer inom vattenförvaltningen för dess nästa 6-åriga cykel. Det är 
mycket viktigt att åtgärder för att skydda grundvattnet blir kraftfulla. 

291 Miljödepartementet (2014). Uppdrag om vattenanknuten recipientkontroll, M2014/1605/
Nm, 2014-06-26 (till Havs- och Vattenmyndigheten).

292 SGU (2014). Yttrande: Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten 
(SOU 2014:50). SGU Dnr 33-1708/2014
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Påverkan på ytvatten (precisering 3)

Det behövs en rad insatser de närmaste åren baserat på ett tvärvetenskapligt sam-
arbete för att bättre förstå grundvattnets påverkan på ytvatten och akvatiska livs-
miljöer och förebygga negativa effekter. Kunskap behövs om vad ekosystemen tål 
både när det gäller grundvattnets kemiska sammansättning och grundvattennivåer. 
Naturliga källor behöver uppmärksammas mera som viktiga natur- och kultur-
miljöer. Efterhand som grundvattnets roll för ekosystemen klarläggs är det mycket 
viktigt att denna kunskap beaktas i planeringsprocesser.

Grundvattennivåer och grundvattnets kvantitativa status (precisering 4 och 5) 

För grundvattenförekomster inom Vattenförvaltningen finns det fortfarande stora 
kunskapsbrister för att kunna göra bra bedömningar av kvantitativ status. Hur 
mycket vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning och andra ändamål behöver 
vara känt liksom hur mycket grundvatten som nybildas för att kunna bedöma 
mänsklig påverkan i relation till försämrad vattenbalans.

I översiktsplaner beaktas grundvatten nu i större utsträckning och grundvatten-
aspekter ingår ofta i planer för klimatanpassning. Mätningar av grundvattennivåer 
utöver den som sker på nationell nivå är dock i huvudsak fortfarande begränsad 
till övervakningsprogram inom vissa tätorter. Det behövs samordning och sam-
manställning av övervakningsprogram där grundvattennivåer mäts.

Bevarande av naturgrusavlagringar (precisering 6) 

Omställning från användning av naturgrus till ersättningsmaterial, främst krossat  
bergmaterial, pågår för allt fler användningsområden. Men det finns en lång tradi-
tion av att använda naturgrus och naturgruset är fortfarande lättillgängligare och 
billigare. Detta bidrar till att försena omställningen. Forskning bedrivs om ersätt-
ningsmaterial, vilket är positivt. Naturgrusskatten som ekonomiskt styrmedel har 
inte höjts sedan 2006 och är idag 13 kr/ton. Skatten skulle behöva ligga på en 
betydligt högre nivå (storleksordning 30–40 kr/ton) för att ha en miljöstyrande 
effekt293. Utöver detta behövs en strikt tillämpning av miljöbalken i täktärenden, 
och krav behöver ställas i upphandlingar på att naturgrus inte ska användas. SGU 

293 SGU (2014). Remissvar om punktskatter 333-1933/2014 + med förbehåll.

G
R

U
N

D
V
A
T

T
E

N
 A

V
 G

O
D

 K
V
A

L
IT

E
T



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015 141

har under 2015 och 2016 i uppdrag294 att stödja och vägleda länens arbete med 
att ta fram materialförsörjningsplaner. 

Fram till 2010 fanns det inom miljömålssystemet uppsatta mål för uttaget av 
naturgrus i ton/år. När detta nu saknas finns behov av att hitta andra konkreta 
målnivåer. Dessutom behöver fler indikatorer tas fram för preciseringen utöver 
den befintliga indikatorn som visar på naturgrusuttagets storlek. 

294 Uppdrag att slutföra påbörjad metodutveckling för regional materialförsörjningsplanering 
N2013/4066/FIN (SGU dnr 317-1572/2013).
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HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD
ANSVARIG MYNDIGHET: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och 
den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad 
av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, 
rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en 
hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp 
och andra störningar. 

Regeringen har fastställt elva preciseringar: 

GOD MILJÖSTATUS: Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysikaliska, 
kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen (2010:1341). 

GOD EKOLOGISK OCH KEMISK STATUS: Kustvatten har minst god ekologisk status eller 
potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning 
av kvaliteten på vattenmiljön. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.

GRUNDA KUSTNÄRA MILJÖER: Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mång-
fald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar 
för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur. 

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt före-
kommande arter knutna till kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom och mellan populationer samt att naturligt förekommande  
fiskarter och andra havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd.

HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER:Hotade arter har återhämtat sig och  
livsmiljöer har återställts i värdefulla kust- och havsvatten.

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden och kulturarvet.

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden inte är introducerade. 

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Havs-, kust- och skärgårdslandskapens 
natur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande  
och utveckling av värdena finns. 

KULTURLÄMNINGAR UNDER VATTEN: Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska  
lämningar under vattnet.

FRILUFTSLIV OCH BULLER: Havs-, kust och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, 
badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 
minimerad.

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.

H
A

V
 I

 B
A

L
A

N
S

 S
A

M
T  

L
E

V
A

N
D

E
 K

U
S

T
 O

C
H

 S
K

Ä
R

G
Å

R
D



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015 143

Sammanfattning

Kust- och havsmiljön är fortfarande negativt påverkad framförallt av tillförsel av 
näringsämnen och miljögifter och uttag av arter genom fiske. Andra problem är 
förekomst av marint skräp, syrebrist, att känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer 
påverkas eller förstörs genom exploatering och fragmentering. Fokus för det fort-
satta havsmiljöarbetet bör ligga på genomförande och uppföljning av åtgärder, 
men återhämtningstiden i havet är lång och alla de insatser som är viktiga för 
måluppfyllelse kommer ta lång tid att genomföra. För att miljökvalitetsmålet ska 
utvecklas positivt är det avgörande att åtgärdsprogrammen inom havs- och vatten- 
förvaltningen genomförs. För att nå en hållbar näringsbelastning krävs också ett 
kraftfullt landsbygdsprogram så att åtgärder kan genomföras i jordbrukssektorn. 
Genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken ger förutsättningar 
för ett långsiktigt hållbart fiske där uttagen av fisk grundas på maximal hållbar 
avkastning i enlighet med vetenskaplig rådgivning. Det nya havsplaneringsdirekti-
vet ger genom de kommande havsplanerna förutsättningar för ett hållbart nyttjan-
de av kust och marin miljö. Ett fortsatt skydd av natur- och kulturvärden är också 
avgörande för att klara målen om biologisk mångfald och kulturmiljö.

Resultat

God miljöstatus

Under 2012 gjordes en bedömning av miljöstatus i svenska hav295. Den samlade 
slutsatsen visar att i många fall uppnås inte god miljöstatus. Tillståndet varierar 
mellan olika havsbassänger liksom mellan kust- och utsjövatten men alla delar 
i havsmiljön är idag mer eller mindre påverkade av mänskliga aktiviteter. Sam-
manfattningsvis är det tillförsel av näringsämnen, uttag av arter genom fiske och 
tillförsel av farliga ämnen som på en övergripande nivå bedöms påverka miljötill-
ståndet mest. Under 2012 fastställdes vad som kännetecknar god miljöstatus och 
miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön och Östersjön296. Under 2014 
fastställdes ett övervakningsprogram enligt havsmiljöförordningen297. Sista steget i 

295 Havs- och vattenmyndigheten, 2012. God Havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. 
Rapport 2012:19.

296 Havs- och vattenmyndigheten, 2014. Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter 
(HVMFS 2012:18) om vad som kännetecknar god miljöstatus samt miljökvalitetsnormer 
med indikatorer för Nordsjön och Östersjön. HVMFS 2012:18. Konsoliderad version 
uppdaterad 2014-07-01

297 Havs- och vattenmyndigheten, 2014. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 3: Övervakningsprogram. Rapport 2014:20.
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förvaltningsperioden är att fastställa åtgärdsprogram 2015298, och påbörja genom-
förandet av åtgärdsprogrammet senast 2016. Nästa förvaltningsperiod påbörjas 
2016 med en uppdatering av bedömningen av miljötillståndet, definitionen av god 
miljöstatus och miljökvalitetsnormerna med indikatorer. Detta ska rapporteras till 
EU-kommissionen 2018.

Den allvarliga syresituationen som råder i Östersjön sedan 1999 fortsätter. 
Preliminära resultat för 2014 visar att runt 17 procent av bottnarna i Egentliga 
Östersjön (inklusive Finska viken och Rigabukten) är syrefria och att ungefär 27 
procent av bottnarna är utsatta för syrebrist (figur 28)299. Se även årlig uppföljning 
av miljökvalitetsmålet Ingen övergödning.

Figur 28. Utbredning av syrefria bottnar i Östersjön 2014

Utbredning av syrefria bottnar (mörkt orange) och bottnar påverkade av akut syrebrist (ljust orange) i 
Östersjön, hösten 2014300. 

298 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Remissversionen, Dnr 3563-14. 
https://www.havochvatten.se/download/18.16d1b2bf14b06784d6e5c23b/1422612591096/
remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf

299  SMHI, 2014. Oxygen Survey in the Baltic Sea 2014. Extent of anoxia and hypoxia,  
1960–2014. Report Oceanography No. 50, 2014.

300 SMHI, 2013. Oxygen survey in the Baltic Sea 2013- Extent of anoxia and hypoxia, 1960-
2013. Report Oceanography No. 49. 
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Marint skräp utgör ett av hoten mot de marina ekosystemen301. Inom havs-
miljökonventionen Ospar antogs 2014 en regional aktionsplan mot marint skräp 
i Nordostatlanten. Inom havsmiljökonventionen Helcom pågår liknande arbete 
med att ta fram en regional aktionsplan om marint skräp för Östersjön. Under 
2014 har ca 4,8 miljoner kronor betalats ut genom Havs- och vattenmiljöansla-
get till projekt med syfte att minska nedskräpningen och öka kunskapen om det 
marina skräpet.

Inom Helcom har stater runt Östersjön kommit överens om att införa utsläpps-
förbud för toalettavfall från fritidsbåtar. I Sverige träder dessa bestämmelser 
i kraft den 1 april 2015. Förbudet gäller alla fritidsbåtar förutom de som är 
K-märkta.

En ny strategi för oljeskadeskydd i Sverige antogs 2014302.

God ekologisk och kemisk status

Målet är att kustvattenförekomsterna ska uppnå eller bibehålla minst god ekolo-
gisk och kemisk status senast år 2015 om det inte har beslutats om undantag.  
Vattenmyndigheternas senaste statusklassning (tabell 4) visar att 17 procent av 

Tabell 4. Antal kustvattenförekomster i respektive ekologisk statusklass.  
Källa: Utdrag ur VISS klassning 2015-03-09303

Ekologisk status i kustvatten Antal kustvattenförekomster

Hög status 29

God status 78

Måttlig status 410

Otillfredsställande status 85

Dålig status 13

Ej klassad 18

301 http://ec.europa.eu/environment/marine/index_en.htm
302 https://www.msb.se/sv/Insats--beredskap/CBRNE-samordning/Oljeskadeskydd/Strategi-for-

oljeskadeskydd/
303 http://www.viss.lansstyrelsen.se/Exports.aspx?pluginType=StaticFiles&pluginGuid=25D83

8E3-245C-4C8D-BB52-1008FD95F5DE&Category=2
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vattenförekomsterna uppnår minst god ekologisk status304 medan motsvarande 
siffra vid statusklassningen 2009 var 14 procent305.

Den främsta anledningen till att god ekologisk status ej nås är övergödning och 
dess effekter, men även främmande arter är ett problem. Klassning har dock ännu 
inte skett av fysiskt påverkanstryck.

Miljögifter i havsmiljön är ännu ett problem. Ingen kustvattenförekomst uppnår 
god kemisk status i ytvatten på grund av hög bakgrundshalt av kvicksilver. Vid 
bedömning av kemisk status exklusive kvicksilver så har 21 procent av ytvatten-
förekomsterna god kemisk status, 18 procent uppnår ej god status och 61 procent 
är inte klassade. Det är framförallt pentabromerad difenyleter (PBDE), tributyl-
tenn (TBT), antracen och bly som, utöver kvicksilver, gör att kustvattenförekom-
sterna inte når god kemisk status.

Ekosystemtjänster

Naturvårdsverket fortsätter med kommunikationssatsningen om ekosystem-
tjänster306. Satsningen ska pågå till december 2017 och delrapporteras i oktober 
2015 och 2016. Syftet är att öka kunskapen om ekosystemtjänster och värdet av 
dem och att denna kunskap i förlängningen ska integreras i samhällsplanering och 
annat beslutsfattande.

Till stor del saknas det uppföljningsmått för att följa utvecklingen av marina 
ekosystemtjänster. Arbete med att ta fram uppföljningsmått pågår, bland annat har  
SCB utfört en kartläggning av statistik och andra befintliga datakällor för att hitta 
mätbara och kvantifierbara aspekter av ekosystemtjänster307. Havs- och vatten-
myndigheten har även lagt ut ett uppdrag till Havsmiljöinstitutet där status och 
hot av marina ekosystemtjänster ska kartläggas, en uppdatering av tidigare  
rapport från Naturvårdsverket308. 

304 http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&ReportUnitSearch=1
28&watertype=CW&date2=&date1=&quantity=Count&reload=Uppdatera&area=10%
2C1

305 http://viss.lansstyrelsen.se/AreaStatisticsForm.aspx?subUnitType=0&ReportUnitSearch=1
28&watertype=CW&quantity=Count&reload=Uppdatera&area=10%2C1&timelineDate
ID=4

306 Miljödepartementet, 2014. Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster. 
Regeringsbeslut, M2014/1903/Nm. http://www.regeringen.se/content/1/
c6/24/56/66/3f5c8f4d.pdf -

307 Statistiska centralbyrån, 2013. Kartläggning av datakällor för kvantifiering av 
ekosystemtjänster.

308 Naturvårdsverket, (2008). Ecosystem services provided by the Baltic Sea and Skagerrak. 
Rapport 5873.
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Vidare finansieras, via miljöforskningsanslaget, flera forskningsprojekt inom 
satsningen ”Värdet av ekosystemtjänster”. Projektet Värdering av akvatiska livs-
miljöers ekosystemtjänster är ett exempel där fokus är på ekosystemtjänster i 
marina kustnära områden309.

Se även regeringsuppdraget om att koordinera utvecklingsarbetet av en grön 
infrastruktur nedan.

Grunda kustnära miljöer

Regeringen har gett i uppdrag till Naturvårdsverket att koordinera arbetet med 
att utveckla en fungerande grön infrastruktur i svenska land-, vatten och havsom-
råden310. Arbetet inkluderar grunda, kustnära miljöer och syftet är att säkerställa 
den biologiska mångfalden och leverans av framtida ekosystemtjänster genom att 
bevara ekologiska samband i landskapet. I uppdraget ska utvecklingen av natio-
nella, regionala och lokala handlingsplaner för grön infrastruktur stödjas. Läns-
styrelsernas pågående arbete med grön infrastruktur är en viktig del i genomföran-
det av uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas senast 1 oktober 2017.

Den ökande exploateringen av kusten är ett generellt problem och livsmiljöer 
som laguner och smala östersjövikar är speciellt påverkade311. Förlust eller för-
störelse av livsmiljöer minskar möjligheterna att nå gynnsam bevarandestatus för 
arter och populationer. Samtidigt som grunda områden är mycket viktiga ur ett 
biologiskt perspektiv är de ofta starkt påverkade av mänskliga aktiviteter312.

Studier i Östersjön har visat att kustnära exploatering kraftigt påverkat till-
gången till reproduktionsmiljöer för tre av de vanligaste kustnära fiskarterna; 
gädda, abborre och mört313. Räknat från 1960 till 2005 har uppskattningsvis 40 
procent av tillgänglig reproduktionsyta för dessa tre arter förstörts. Om motsva-
rande förstörelsetakt fortsätter kommer samtliga reproduktionsytor för dessa tre 
fiskarter att vara förstörda inom 50 år.

309 Naturvårdsverket 2015. http://www.ekosystemtjänster.se, 2015-03-11.
310 Miljö- och energidepartementet, 2015. Uppdrag att koordinera genomförandet av en grön 

infrastruktur i Sverige. M2015/684/Nm.
311 Artdatabanken SLU, 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 

Sverige 2013.
312 Engdahl, A. & T. Nilsson, 2014. Exploatering i kustzonen 2013. Metria och Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen i Norrbotten rapportserie nr 2/2014.
313 Sundblad, G. & U. Bergström, 2014. Shoreline development and degradation of coastal fish 

reproduction habitats. Ambio, 19 june, 2014.
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Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Rapporteringen 2013 enligt art- och habitatdirektivet314 visar att tillståndet för de 
marina naturtyperna i stort sett är oförändrat sedan 2007. När det gäller kvalitet 
och utsikter inför framtiden bedöms de flesta marina naturtyper ha en otillfreds-
ställande eller dålig status. Anledningen till detta är flera, bland annat övergödning, 
påverkan på bottnar och dess livsmiljöer, tillstånd för typiska arter och överexploa-
tering. Gråsälen i Östersjön och knubbsälen i Västerhavet har förbättrad status jäm-
fört med 2007 men det är bara knubbsälen som har gynnsam bevarandestatus315. 

Bestånden av sill och skarpsill i centrala och norra Östersjön har utvecklats 
positivt från 2012 till 2014. Beståndet av rödspotta i Östersjön uppvisar en positiv 
trend. För sillen i det västra beståndet är situationen sämre och lekbiomassan och 
rekryteringen har minskat de senaste åren.

Situationen för torsken i det västra beståndet i Östersjön har försämrats och 
rekryteringen ligger under det långsiktiga genomsnittet. Torsken i östra beståndet 
svälter och konditionsfaktorn har gått ner för alla åldrar. Rekryteringen till 
beståndet är dock fortfarande god vilket gör att det trots allt finns mycket fisk, 
men som är för liten för att landas.

314 Artdatabanken SLU, 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

315 Artdatabanken SLU, 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

Figur 29. Lekvandrande laxar i Torneälv 2009–2014

 KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Antalet lekvandrande laxar upp i Torneälv har ökat kraftigt.
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Östersjöns laxbestånd har generellt haft en positiv utveckling de senaste åren. 
För flera älvar uppmättes nya rekord år 2014 avseende antalet lekvandrande laxar. 
Bland annat i Torne älv överskred antalet lekvandrande laxar 100 000 individer 
(figur 29). Dock bedömer ICES316 att enbart tre älvar idag uppnår målet om mot-
svarande 75 procent av potentiell produktion. Flera mindre älvar bedöms fort-
farande ha svaga bestånd med negativ eller oförändrar utveckling.

Många fisk- och växtätande sjöfågelarter har stabila eller växande häckfågel-
bestånd317. En grupp sjöfåglar som däremot har minskat kraftigt under de senaste 
20 åren är musselätande större dykänder som till exempel ejder318 och svärta. Det 
finns ingen enkel förklaring till minskningen men olika faktorer kan spela in som 
till exempel näringsbrist, ökad predation, sjukdomar, tiaminbrist, miljögifter och 
klimatförändringar319.

Alfåglarna i Östersjön har även minskat kraftigt320. En viktig orsak är de åter-
kommande oljeutsläppen från fartyg i alfågelns viktigaste övervintringsområden 
kring Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

I den senaste rödlistan, som visar arters risk att dö ut från ett område, är 25 mari-
na fiskarter rödlistade, varav 16 bedöms vara hotade321. Två fiskarter har bedömts 
vara regionalt utdöda. När det gäller ryggradslösa marina djur är 212 arter röd-
listade, varav 71 bedöms vara hotade. Läget är värst för grupperna tagghudingar 
och koralldjur, där närmare hälften av de bedömda arterna är rödlistade. Under 
våren 2015 kommer en ny rödlista att fastställas.

Åtgärdsinriktat arbete för hotade arter och naturtyper i marin miljö har hittills 
varit begränsat då kunskapsbristen är stor. Det finns inte heller vedertagna meto-
der för åtgärder i marina miljöer. I december 2014 beslutade Havs- och vatten- 

316 http://www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/
acom/2014/WGBAST/wgbast_2014.pdf

317 Green, M. & Å. Lindström, 2014. Övervakning av fåglars populationsutveckling. 
Årsrapport för 2013. Biologiska institutionen, Lunds universitet, Lund.

318 Muntlig kommentar, Kjell Wallin, Göteborgs universitet.
319 Ottvall, R., 2012. Ejdern och andra musselätande dykänders minskning i Östersjön. 

Miljöforskningsberedningen., Miljö- och energidepartementet.  http://www.regeringen.se/
sb/d/108/a/197850

320 Bellebaum, J., Kube, J., Schulz, A., Skov, H. & H. Wendeln, 2014. Decline of Long-tailed 
Duck Clangula hyemalis numbers in the Pomeranian Bay revealed by two different survey 
methods. Ornis Fennica 91.

321 Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 The 2010 Red List of Swedish 
Species. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
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myndigheten om nya åtgärdsprogram och kunskapsuppbyggande program för 
hotade arter i akvatisk miljö. Med hjälp av ArtDatabanken arbetar myndigheten 
med program för akvatiska arter och naturtyper som syftar till att ta fram väsent-
lig kunskap om arten och/eller metoder där sådan saknas med mål att förbättra 
artens/naturtypens status.

Under 2014 antog Ospar ett tjugotal rekommendationer för skydd av hotade 
arter och habitat. Rekommendationerna är särskilt viktiga då de avser hajar, 
rockor, torsk, ål och djuphavshabitat. Havs- och vattenmyndigheten kommer att 
ta fram bevarandeplaner för de arter och habitat som Ospar rekommenderat och 
som förekommer och är hotade i Västerhavet, till exempel tumlare. Tumlaren är 
även hotad i Östersjön. Nya resultat från SAMBAH-projektet322 visar att det finns 
ungefär 450 individer där och att under sommarmånaderna samlas de vid södra 
och norra Midsjöbanken samt Hoburgs bank, i samband med kalvning.

Främmande arter och genotyper

Svartmunnad smörbult som sedan 2008 finns i svenska vatten har ökat drama-
tiskt. Den har bland annat fångats i den nationella miljöövervakningen av kust-
fisk323 samt rapporterats av allmänhet och fiskare efter informationssatsningar.

Även amerikansk hummer har uppmärksammats i den marina miljön efter-
som den bedöms vara mycket invasiv och riskerar att sprida exotiska sjukdomar. 
Sedan 2008 har totalt 26 exemplar återfunnits i Sverige, varav 17 under 2014. 
Utav dessa 17 var det fyra honor som bar rom. Detta antyder att den amerikanska 
hummern kan vara på väg att etablera sig324. Vidare har det japanska jätteostronet 
återetablerat sig sedan de kalla vintrarna under 2009 och 2010 som orsakade hög 
dödlighet i grunda bestånd. Ostrontätheten är tillbaka på samma nivåer och arten 
har dessutom spridit sig norrut325.

322 http://www.cms.int/sites/default/files/SAMBAH%2520pressrelease%2520EN%25202014-
12-10%2520FINAL.pdf

323 https://www.havochvatten.se/download/18.44319c4a145d364b807396e/1402488363977/
faktablad-torhamn.pdf

324 http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2014/11/stor-forekomst-
av-amerikansk-hummer-kring-lysekil/

325 Strand, Å & S. Lindegarth, 2014. Japanska ostron i svenska vatten. Främmande art som är 
här för att stanna. Rapport från Vattenbrukscentrum Väst, Nr. 2. Göteborgs universitet.
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Under 2014 observerades två nya kräftdjursarter i Sverige326, vitfingrad brack-
vattenskrabba327 (Rhithropanopeus harrisii) och märlkräftan Grandidierella  
japonica328.

EU-kommissionens förordning om förebyggande och hantering av introduktion 
och spridning av invasiva främmande arter329 trädde i kraft 1 januari 2015. För-
ordningen fokuserar på att förhindra arter som är främmande för unionens terri-
torium. Naturvårdsverket har under 2014, i samråd med Havs- och vattenmyndig-
heten och Jordbruksverket, reviderat den nationella strategin och handlingsplanen 
för att uppfylla krav i den nya förordningen330.

För att begränsa spridningen av främmande arter i marin miljö är barlast- 
konventionen inom sjöfarten ett viktigt styrmedel. Den kommer sannolikt att 
träda i kraft under 2016.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

I Sverige finns en marin nationalpark och 52 marina naturreservat. Andelen hav 
med områdesskydd har från 2012 ökat från 6,3 procent till att nu utgöra 6,6 pro-
cent (figur 30). En stor brist i arbetet med marint områdesskydd är att det i flera 
marina skyddade områden saknas grundläggande kunskaper om utbredningen av 
naturvärdena under ytan. Det behövs också en bättre kännedom om vilka områ-
den som är mest skyddsvärda.

Arbetet inom Ospar och Helcom med utvärdering av om MPA-nätverken  
(marina skyddade områden) är ekologiskt sammanhängande fortsätter.

Havs- och vattenmyndigheten har beställt studier om hur väl förbundna de 
skyddade områdena är. Detta har sin grund i modellering av larvspridning331.  
Studierna och den metodik som används är banbrytande och kan komma att 
användas som kompletterande underlag för att identifiera nya områden som be-
höver skyddas. 

Exploateringstryck men också glesbygdsproblematik påverkar kulturmiljöerna  
i kust- och skärgårdslandskapet. Inga nya kulturreservat av relevans för miljö-

326 Berggren M. 2015. Nya kräftdjur påträffade i Sverige – Grandidierella japonica och 
Rhithropanopeus harrisii. Fauna & Flora. In press. Pp 4.

327 http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Rhithropanopeus_harrisii.pdf
328 http://www.frammandearter.se/5arter/pdf/Grandidierella_japonica.pdf
329  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN
330 Naturvårdsverket, 2014. Invasiva främmande arter. Redovisning av ett regeringsuppdrag. 

Ärendenr: NV-00684-14 http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&
downloadUrl=/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2014/
redov-ru-invasiva-frammande-arter-2014-12-18.pdf

331 https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/35530
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Figur 30. Skyddade områden i havet

KÄLLA: HAVS- OCH VATTENMYNDIGHETEN

Marina skyddade områden i Sverige 2014. Förkortningen MPA står för marine protected areas.
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kvalitetsmålet har bildats det senaste året. Fortfarande finns endast 42 kultur-
reservat i landet och ett fåtal inkluderar kust och skärgårdsmiljöer332. Förutsätt-
ningarna för att bevara och förvalta havets och kust- och skärgårdslandskapets 
kulturmiljöer är i dagsläget otillräckliga och det är svårt att bedriva traditionella 
näringar som fiske och skärgårdsjordbruk. 

Havsplanerna kan öka möjligheter att bevara och ta tillvara kulturmiljöer till 
havs och i skärgården. I havsplaneringens nulägesbeskrivingen lyfts bland annat 
ett antal brister i kunskapen om kulturmiljöns värden till havs samt behovet av att 
peka ut riksintressen för kulturmiljövården.

Kulturlämningar under vatten

Kunskapen om var det finns fornlämningar under vatten är fortsatt fragmentarisk. 
Där det förekommer rör det sig om information som fås via sjömätningar, botten-
karteringar inför industriella verksamheter och arkeologiska utredningar.

Kulturarvet under vatten är fortsatt hotat av industriellt utnyttjande av havs- 
och sjöbottnar och dykning. I viss mån pareras detta med ett fungerande regel- 
system där det inför exploateringar ställs krav på att sjö- och havsbottnar även 
ska utredas och hänsyn tas avseende förekomsten av fornlämningar. Detta regel-
system berör dock inte fiske, där till exempel bottentrålning befaras orsaka stor 
skada på kulturarv under vatten.

Friluftsliv och buller

Enligt en studie av friluftslivet för 2014 framkom att den vanligaste aktiviteten vid 
hav och skärgård var promenader, följt av att ha varit ute i skog och mark, bad 
utomhus i sjö/hav, promenad med hund, joggat, solbadat, cyklat, kört/åkt motor-
båt samt fritidsfiskat. Vid sin vistelse vid hav och skärgård upplevde 78 procent sig 
helt, i hög grad eller delvis ostörda och för 91 procent gav utövandet helt, i hög 
grad eller delvis möjlighet till återhämtning. Främsta anledningen till förekomst av 
negativa upplevelser vid utövande var andra friluftsutövare, följt av nedskräpning 
och buller333.

332 Riksantikvarieämbetets hemsida Kulturreservat http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/
kulturreservat/forteckning-3/ . De tre är Sandvikens fiskeläge, Axmars bruk, Brottö 
skärgårdsjordbruk

333 Fredman och Hedblom, Mittuniversitetet och SLU, 2015. Delrapportering av en nationell 
enkät om svenska folkets friluftsvanor, februari 2015.
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När det gäller fritidsfisket i Sverige görs årligen 4 miljoner fiskedagar längs kus-
ten eller i havet334 (figur 31). Fångsterna utgör ungefär 7 000 ton och består främst 
av abborre, gädda, makrill, öring och sill/strömming. Fritidsfisket omsätter årligen 
betydande summor och är ett viktigt bidrag till besöksnäring och upplevelseindu-
stri. Ungefär en fjärdedel av fritidsfiskarna är kvinnor.

 

Målet enligt EU:s badvattendirektiv är att alla större bad ska ha åtminstone 
tillfredsställande kvalitet senast vid slutet av 2015 års badsäsong. Av Sveriges 
kustbad hade 82 procent tillfredsställande kvalitet under 2013, 16 procent blev 
inte klassade och två procent höll dålig kvalitet335. Andelen kustbad med utmärkt 
kvalitet var 53 procent.

334 Havs- och vattenmyndigheten, 2014. Sveriges officiella statistik. Statistiska meddelanden 
JO 57 SM 1401. Fritidsfisket i Sverige 2013. https://www.havochvatten.se/download/18.20
3ea9d8149410b71c2c7c54/1416390851137/officiell-statistik-JO57SM1401.pdf

335 EEA, 2014. European bathing water quality in 2013. EEA Report No1/2014.

Figur 31. Fritidsfiske i Sverige

 KÄLLA: STATISTISKA MEDDELANDEN JO 57 SM 1401.
FRITIDSFISKET I SVERIGE 2013

Antal fiskedagar under 2013 i Sverige uppdelat på de olika havsområdena.
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Analys

Ännu är det långt kvar till en havsmiljö med god status och många åtgärder kvar-
står att genomföra. Utvecklingstrenden bedöms som neutral liksom vid förra årets 
uppföljning. Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön och 
positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra.

Under de kommande åren händer det mycket som kommer ha stor betydelse för 
att på sikt nå miljökvalitetsmålet. Bland det viktigare är de kommande åtgärds-
programmen inom havs- och vattenförvaltningen. Det är avgörande för havs- 
miljön att åtgärderna genomförs, följs upp och utvärderas. Andra betydelsefulla 
aktiviteter är den kommande havsplaneringen som ger förutsättningar för en eko-
systembaserad förvaltning av havsmiljön samt EU:s nya gemensamma fiskeri- 
politik som ska genomföra en ekosystemansats i fiskeriförvaltningen, för att säker-
ställa att fiskeverksamhetens negativa inverkan på de marina ekosystemen mini-
meras.

I Havs- och vattenmyndighetens förslag till åtgärdsprogram för havsmiljön 
presenteras 33 förslag för att få en bättre havsmiljö i Östersjön och Nordsjön336. 
Åtgärdsförslagen återfinns inom ett antal temaområden:

• Främmande arter
• Kommersiellt nyttjade fiskar och skaldjur
• Övergödning
• Bestående hydrografiska villkor
• Farliga ämnen
• Marint avfall
• Biologisk mångfald
• Marina skyddade områden
• Restaurering 
• Uppföljning 

Åtgärdsprogrammet kommer inte att innebära att god miljöstatus nås år 2020. 
Delvis beror detta på att kompletterande åtgärdsarbete behövs, att återhämtnings-
tiden i havet är mycket lång, och att det krävs internationellt samarbete för att 
uppnå god havsmiljö i gemensamma hav. 

336 Havs- och vattenmyndigheten, 2015. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön 
och Östersjön. Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön. Remissversionen, Dnr 3563-14. 
https://www.havochvatten.se/download/18.16d1b2bf14b06784d6e5c23b/1422612591096/
remiss-atgardsprogram-havsmiljon-febrauri2015+opt.pdf
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Åtgärdsprogrammet för havsmiljön är också nära kopplat till vattenförvaltning-
ens åtgärdsprogram, som också samråds under våren 2015337. 

Här återfinns åtgärder för kustvatten och inte minst åtgärder mot övergödning, 
som genomförs främst på land. 

För varje vattendistrikt finns ett förslag på åtgärdsprogram med åtgärder som 
behöver vidtas av myndigheter och kommuner och som beskriver och motiverar 
vad som behöver göras för att följa miljökvalitetsnormerna för vatten. Dessutom 
beskrivs åtgärder mot betydande påverkan, där miljöproblem som bland annat 
övergödning, miljögifter, främmande arter och skyddade områden har identifierats.

Havsplanering är en annan viktig process för att på sikt kunna nå miljökvali-
tetsmålet men även detta arbete är omfattande och tar lång tid. Havsplaneringen 
syftar till att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling, vilket innebär att havets 
resurser ska användas så att havsanknutna näringar kan växa samtidigt som eko-
system bevaras och restaureras. Havsplaneringen kan bidra till uppfyllande av 
miljömål genom att vara en arena för en tvärsektoriell diskussion om hur havet 
används och vilken samlad påverkan olika verksamheter får på marina naturvär-
den. Planer ska finnas plats senast 2021.

Det är för tidigt att bedöma om EU:s nya fiskeripolitik har haft någon effekt 
på utvecklingen av målet. Målet i den gemensamma fiskeripolitiken är att alla 
kommersiella fiskbestånd skall ligga på nivåer som är över MSY (maximal håll-
bar avkastning) senast år 2020. Ett annat mål i den gemensamma fiskeripolitiken 
är att stegvis införa landningsskyldighet för alla kvoterade arter. Denna ska vara 
genomförd senast 2019 och kommer bidra med bättre data för beståndsuppskatt-
ning och ett bättre nyttjande av resursen. Den nya fiskeripolitiken innebär vidare 
att bevarandeåtgärder ska genomföras i regionalt samarbete. Av särskild betydelse 
är att fiskerilagstiftningen ska vara förenlig med miljölagstiftningen och att den 
uttryckligen ska bidra till god miljöstatus i enlighet med EU:s havsmiljödirektiv. 

EU:s jordbrukspolitik är ny och det är för tidigt att bedöma vilken effekt den 
kan få på målets utveckling. Men avgörande är om det blir ett kraftfullt lands-
bygdsprogram med möjligheten att ge stöd till jordbruksåtgärder för att minska 
läckaget av näringsämnen till havet.

Flera hot mot havsmiljön ökar i omfattning och till exempel är trenden för 
marint skräp stigande i referensscenarierna för 2020 och 2050338. Detta beror på 
fortsatt ökad konsumtion och tillväxten inom de maritima sektorerna för trans-
port och energi. Även intensifierade aktiviteter inom marin turism och rekreation 

337 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/norra-ostersjon/deltagande-och-dialog/samrad-
infor-storre-beslut/samrad-forvaltningscykel-2009-2015/Pages/default.aspx

338 Havs- och vattenmyndigheten, 2012. Marine litter in Sweden – A study for the Economic 
and Social Analysis of the Initial Assessment of the Marine Strategy Framework Directive. 
Rapport 2012:3.
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förväntas vilket kan innebära en målkonflikt inom målet mellan bevarandemål 
och målet om en levande kust och skärgård.

För att förbättra förutsättningarna för att bevara och utveckla kust- och skär-
gårdslandskapets kulturmiljöer behövs en proaktiv fysisk planering, en levande 
kust- och skärgård där människor kan bo och livnära sig samt långsiktig finansie-
ring av skydd och skötsel. I länsstyrelsernas bedömningar av miljökvalitetsmålet 
framhålls att det behövs bättre planeringsunderlag, och att det saknas resurser och 
ekonomiska styrmedel för skydd, planering, förvaltning och restaurering339.

Resultaten från friluftsenkäten 2014340 visar att friluftsutövare vid hav och kust 
har ett stort värde för friluftslivet, inte minst för människors återhämtning. Att 
utövarna i viss mån upplever störning i form av andra friluftsutövare, nedskräp-
ning och buller indikerar dock att miljöernas värde kan riskera att minska.

Klimatförändringar till följd av ökande utsläpp av växthusgaser har redan bör-
jat märkas i havsmiljön och förväntas få stora effekter i framtiden341 342. 

Östersjön kommer troligen bli varmare, mer försurad och få ännu lägre syre-
halt, och nuvarande förvaltning måste förändras för att möta de nya utmaning-
arna343. Kunskapsläget måste förbättras om hur klimatförändringarna och dess 
effekter ska hanteras inom regelverk/politik och förvaltning344. Ekosystemen 
kommer sannolikt att förändras med en förändrad produktion till följd. Detta 
kan innebära att till exempel lokalisering och migration hos fiskbestånd förändras 
vilket kan medföra att fiskelagstiftning och fördelning av kvoter behöver anpassas 
till nya förhållanden. 

Uppfyllelsen av Hav i balans samt levande kust och skärgård är även beroende 
av att andra miljökvalitetsmål uppfylls, som Giftfri miljö, Ingen övergödning och 
Ett rikt växt- och djurliv. Övergödningsproblematiken i Östersjön är fortfarande 
stor och utbredningen av döda bottnar och syrefattiga områden minskar inte.

339 Naturvårdsverket, 2014. Regional uppföljning av miljökvalitetsmålen 2013. Ärendenr: 
NV-05447-13. http://www.miljomal.se/Global/20_aktuellt/nyheter/Regional%20
uppf%c3%b6ljning%20av%20milj%c3%b6kvalitetsm%c3%a5len%202013.pdf

340 Fredman och Hedblom, Mittuniversitetet och SLU, 2015. Delrapportering av en nationell 
enkät om svenska folkets friluftsvanor, februari 2015.

341 IPPC, 2013. Climate change 2013. The physical science basis. Working group I 
contribution to the fifth assessment report of the intergovernmental panel on climate 
change. http://www.climatechange2013.org/

342 Helcom, 2013. Climate change in the Baltic Sea Area HELCOM thematic assessment in 
2013. Baltic Sea Environment Proceedings No. 137.

343 Jutterström S., H.C. Andersson, A. Omstedt & J.M. Malmaeus, 2014. Multiple stressors 
threatening the future of the Baltic Sea-Kattegat marine ecosystem: Implications for policy 
and management actions. Marine Pollution Bulletin 86 468-480.

344 Nordisk Ministerråd, 2014. Climate change and primary industries. Impacts, adaptation 
and mitigation in the Nordic countries. Copenhagen: Nordisk Ministerråd, 199 s. http://
norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:737875/FULLTEXT03.pdf
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MYLLRANDE VÅTMARKER
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

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

Regeringen har fastställt nio preciseringar: 

VÅTMARKSTYPERNAS UTBREDNING: Våtmarker av alla typer finns representerade i hela 
landet inom sina naturliga utbredningsområden. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Våtmarkernas viktiga ekosystemtjänster som biologisk produktion, 
kollagring, vattenhushållning, vattenrening och utjämning av vattenflöden är vidmakt-
hållna. 

ÅTERSKAPADE VÅTMARKER OCH ARTERS SPRIDNINGSMÖJLIGHETER: Våtmarker är åter-
skapade, i synnerhet där aktiviteter som exempelvis dränering och torvtäkter har medfört 
förlust och fragmentering av våtmarker och arter knutna till våtmarker har möjlighet att 
sprida sig till nya lokaler inom sitt naturliga utbredningsområde.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt före-
kommande arter knutna till våtmarkerna har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 
genetisk variation inom och mellan populationer. 

HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER: Hotade våtmarksarter har återhämtat sig 
och livsmiljöer har återställts. 

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden.

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden inte är introducerade.

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Våtmarkernas natur- och kulturvärden i 
ett landskapsperspektiv är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och 
utveckling av värdena finns. 

FRILUFTSLIV OCH BULLER: Våtmarkernas värde för friluftsliv är värnade och bibehållna 
och påverkan från buller är minimerad.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.

M
Y

L
L

R
A

N
D

E
 V

Å
T

M
A

R
K

E
R



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015 159

Sammanfattning

Hänsynen inom skogs- och jordbruk är fortsatt otillräcklig vilket leder till skador 
på våtmarker. Takten i skyddsarbetet är fortsatt långsam. Under 2014 togs ersätt-
ningsformen ”Utvald miljö” bort från de ersättningar som kan sökas av jordbru-
kare inom ramen för landsbygdsprogrammet. Det innebar en minskning av möjlig-
heterna att genomföra restaureringsåtgärder i bland annat rikkärr. Restaurering av 
våtmarker sker däremot inom flera LIFE-projekt. Arealen våtmarker med skötsel-
beroende naturvärden som sköts med slåtter eller bete fortsätter minska. 

Under året presenterades vattenverksamhetsutredningens slutbetänkande345, 
som innehåller flera förslag på regeländringar som kan förbättra möjligheterna till 
skydd och restaurering av våtmarker. 

I övrigt liknar problem och åtgärdsbehov de från tidigare år. 

Resultat 

För miljötillståndet har inga större förändringar ägt rum 2014. Det finns framsteg 
inom några områden medan andra har försämringar. Det finns även regionala och 
lokala skillnader i utvecklingen för våtmarker. 

Våtmarkstypernas utbredning

Det finns inte nya data om våtmarkernas utbredning från 2014, men många våt-
marker påverkas kontinuerligt av förändringar i klimat, av befintlig markavvatt-
ning och höjda näringsnivåer på grund av bland annat luftburna föroreningar. 

Ekosystemtjänster

Det finns inte nya uppgifter från 2014 om våtmarkernas ekosystemtjänster.

345 SOU 2014:35, I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler



160 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015

Återskapade våtmarker och arters spridningsmöjligheter.

Under 2014 togs ersättningsformen ”Utvald miljö” bort från de ersättningar som 
kan sökas av jordbrukare inom ramen för landsbygdsprogrammet. Utvald miljö 
har bland annat finansierat arbete med restaurering av rikkärr.

Miljöersättningen för restaurering och nyskapande av våtmarker finansierade 
restaurering av 571 hektar våtmarker 2013 och 678 hektar 2014346. Restaurering 
av våtmarker sker också inom ramen för flera LIFE-projekt, där Ad(d)mire är 
störst – inom projektet ska närmare 4 000 ha våtmarker restaureras under perio-
den 2010–2015. Dessa restaureringar förväntas ge en positiv påverkan på ytterli-
gare 40 000 ha våtmark som ligger i anslutning till de restaurerade områdena.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Bevarandestatusen för våtmarker nedanför fjällområdet är i huvudsak negativ 
enligt den rapportering Sverige gjorde till EU 2013. Under 2014 har inga nya upp-
gifter kommit fram, men Artdatabanken har publicerat en sammanfattande rap-
port som bland annat beskriver tillstånd, problem och åtgärdsbehov för våtmarker. 

HÄVD

Brist på traditionell skötsel som slåtter eller bete är ett problem för bevarandet av 
natur- och kulturvärden i många våtmarker. Länsstyrelsen i Södermanland fram-
håller dock att de fått till en bra hävd i sina rikkärr347.

PÅVERKANSFAKTORER

De stora påverkansfaktorerna (markavvattning, upphörd hävd och kvävenedfall) 
finns kvar, ger ackumulerade effekter och orsakar vegetationsförändringar och 
andra ekologiska förändringar. I de regionala årliga uppföljningarna för 2014 
tar flera län upp problem med bristande hänsyn i skogsbruket, och länsstyrelsen i 
Jämtland tar särskilt upp skador på våtmarker orsakade av terrängkörning, som 
är ett ökande problem348. 

Skyddsdikning i det storskaliga skogsbruket utfördes på 900 hektar under 
2010, 1 900 hektar 2011, 900 hektar 2012 och 800 hektar 2013349. Anmälningar 

346 Jordbruksverkets officiella statistik
347 Länsstyrelsen Södermanland, regional årlig uppföljning 2014
348 Länsstyrelsernas regionala årliga uppföljningar 2014
349 Skogsstyrelsen 2014, Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.19 Skyddsdikning inom det 

storskaliga skogsbruket 1985–2013, med fördelning på ägarklass
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för skyddsdikning lämnades för 11 100 hektar 2010, 5 900 hektar 2011, 4 100 
hektar 2012 och 3 400 hektar 2013350.

Hänsynen i skogsbruket har inte ökat enligt den statistik som kan hämtas i 
Skogsstatistisk årsbok för 2014. Den bygger på data fram till 2013.Statistiken är 
inte specifik för våtmarker, men troligen påverkas våtmarkerna på ungefär samma 
sätt som skogen generellt. För ”hänsynskrävande biotoper” har den högsta hän-
synsklassen ”ingen påverkan” ett högt värde på 66 procent, men den sämsta klas-
sen ”stor påverkan” har å andra sidan sitt hittills största och sämsta resultat på 17 
procent351. Lämnande av skyddszoner” ligger på 68 procent ”ingen påverkan”352. 
Hänsyn till impediment har värdet 85 procent för ”ingen negativ påverkan”353. 
Eftersom många skogliga impediment utgörs av våtmarker har hänsynen till impe-
diment stor relevans för myllrande våtmarker. Miljöpåverkan av transporter över 
vattendrag har en lägre nivå för ”ingen påverkan”, 64 procent, men det är en liten 
förbättring jämfört med 2013354. Arealen skogsmark som lämnas som hänsyn vid 
avverkning ligger på sitt sämsta värde sedan data började insamlas 1993355.

Torvtäktverksamhet fortsätter och många ansökningar kommer till länsstyrel-
serna356. Antal kubikmeter bruten energi- och odlingstorv 2010–2013 framgår av 
tabell 5. 

Tabell 5. Torvtäkt enligt SCB (miljoner kubikmeter)357  

2010 2011 2012 2013

Frästorv 2 213 2 139 1 846 2 369

Stycketorv 1 250 1 611 977 1 815

Totalt 3 463 3 750 2 823 4 184

350 Skogsstyrelsen 2014, Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.20 Anmäld areal skyddsdikning, 
med fördelning på ägarklass

351 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.27 Föryngringsavverkningens 
påverkan på hänsynskrävande biotoper, 3-årsmedeltal, (2010/2011–2012/2013)

352 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.28 Föryngringsavverkningens 
påverkan på skyddszoner, 3-årsmedelvärden, (2010/2011–2012/2013)

353 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell 6.29 Föryngringsavverkningens 
påverkan på skogliga impediment, 3-årsmedeltal, (2010/2011–2012/2013)

354 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell  6.32 Föryngringsavverkningens 
påverkan vid transport över vattendrag, 3-årsmedeltal, (2010/2011–2012/2013)

355 Skogsstyrelsen, 2014. Skogsstatistisk årsbok 2014, tabell  6.22 Skogsmarksareal 
lämnad som hänsyn2, 3-årsmedeltal, (2002/2003–2004/2005). Uppmätt 5–7 år efter 
föryngringsavverkning

356 Länsstyrelsernas regionala årliga uppföljningar 2014
357 SCB hemsida 2015-03-16
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Naturvårdsverket har under 2014 tagit fram en prövningsvägledning för torv-
täkt358. Under 2014 kom även miljömålsberedningens betänkande ”Med miljö-
målen i fokus – hållbar användning av mark och vatten”359. I betänkandet finns 
flera förslag som berör våtmarker, bl.a. förslag om uppdrag till Skogsstyrelsen och 
Statens jordbruksverk att genomföra en strategisk planering för arbetet med att 
minska avgången av växthusgaser från organogena jordar som omfattas av jord- 
eller skogsbruk och öka kolinlagringen i åker och betesmark. Det föreslås också 
ett etappmål för långsiktigt hållbar hantering av ytavrinning i bebyggda miljöer 
(dagvatten) och naturmark i ett förändrat klimat.  Åtgärdsförslag kopplade till 
etappmålet är uppdrag till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk att planera 
för och tillsammans med länsstyrelserna genomföra en översiktlig kartläggning av 
befintliga anläggningar för markavvattning i jordbruks- och skogsmark, samt till-
sättande av en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av befintlig lag-
stiftning och föreslå de ändringar som krävs för att göra områden i bebyggd miljö 
mer översvämningssäkra i ett förändrat klimat.

Det finns inte några nya uppgifter om genetisk variation i våtmarker.

Hotade arter och återställda livsmiljöer

I Artdatabankens rapport om den rapportering Sverige genomförde 2013 om sta-
tusen för naturtyper och arter i art- och habitatdirektivet, nämns åtgärderna för 
groddjuren som positiva exempel. Flera av arterna har sedan 2007 gått från en 
negativ till en positiv eller stabil utvecklingstrend, till stor del tack vare omfattan-
de åtgärder. Att trenden vänt är viktigt även om statusen för flera arter fortfarande 
är dålig. För klockgroda och lövgroda har statusen förbättrats så mycket att den 
nu är gynnsam360. 

Främmande arter och genotyper

Under 2014 tog EU-parlamentet beslut om en ny förordning om invasiva främ-
mande arter361. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2015. 

358 Naturvårdsverket. 2014. Prövningsvägledning för torvtäkter – Lokalisering. Rapport 6605.
359 SOU 2014:50, Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten.
360 Artdatabanken 2014 – Arter & naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 

2013
361 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1143/2014  av 

den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter
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Några län lyfter fram problem kopplade till invasiva arter som påverkar våt-
marker. I Halland pågår projekt som delvis handlar om att bli av med vresros i 
kustbandet, bland annat i dynvåtmarker.  Finansiering har skett dels via lands-
bygdsprogrammets ersättningsform Utvald miljö och dels via kommunal medfi-
nansiering. Vresrosor grävs upp och sanden siktas för att bli av med alla rötter. 
Med detta arbetssätt återskapas mer öppna dyner som även kan gynna många 
hotade arter. Någon utvärdering av resultatet har inte gjorts362. Andra problemar-
ter i våtmarker i södra Sverige är jättebalsamin och jättebjörnloka.

Genetiskt modifierade organismer

Det finns inte nya uppgifter om genetiskt modifierade organismer kopplade till 
våtmarker. Genetiskt modifierade organismer bedöms inte utgöra något hot i våt-
marksmiljöer.

Bevarade natur- och kulturmiljövärden

Arbetet med myrskyddsplanen fortgår, men i långsam takt. 
En preliminär redovisning363 över skyddssituationen vid slutet av 2014 visar att 

arealen skyddad våtmark364 ökat med 3 350 hektar under 2014, en mindre ökning 
än året innan då 5 600 hektar skyddades, motsvarande för sumpskog365 är 720 
hektar – även det en mindre ökning än 2013 då 1050 hektar skyddades. Under 
perioden 2012–2014 har 11 450 hektar våtmark och 3 050 hektar sumpskog 
skyddats. Flera län påtalar att våtmarkerna prioriteras ned till förmån för skogs-
skyddet. Ett län, Blekinge, är helt färdigt med skyddet av sina myrskyddsplaneob-
jekt, men framhåller samtidigt att det finns ett stort behov av skydd av ytterligare 
våtmarker och att skyddstakten är för långsam366. I figur 32 redovisas läget för 
myrskyddsplanens genomförande.

Kunskapsuppbyggnad om kulturmiljövärden pågår i flera län. I Hallands län 
pågår ett projekt med syfte är att kartlägga och inventera vattenanknutna kultur-
miljöer för att få fram ett kunskaps- och planeringsunderlag för det vattenanknut-
na kulturarvet367. I Jämtlands län pågår arbete i kulturreservatet Lillhärjåbygget 

362 Länsstyrelsen Halland, regional årlig uppföljning 2014.
363 Utdrag ur KNAS för årsredovisning, levererat av Metria till Naturvårdsverket 2015-01-16.
364 Våtmark = KNAS-naturtyperna: Våtmark, Övrig våtmark, Hävdad våtmark och Täkt.
365 Sumpskog = KNAS-naturtyperna: Barrsumpskog och Lövsumpskog.
366 Länsstyrelsen Blekinge, regional årlig uppföljning 2014
367 Länsstyrelsen Halland, regional årlig uppföljning 2014
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Figur 32. Myrskyddsplanens genomförande 1994–2014368

för att bevara kulturhistoriska värden bland annat genom skötsel av så kallade 
åslåttermarker369. I Jönköpings län har en inledande ängsladeinventering genom-
förts. Länsstyrelsen har beställt en GIS-databas kopplad till inventeringen och 
avser att i egen regi förvalta och uppdatera databasen i takt med ny kunskap370.

Friluftsliv och buller.

Flera län har under 2014 arbetat med insatser för att förbättra leder, p-platser  
eller andra åtgärder för ökad tillgänglighet till våtmarker. Det har också genom-
förts särskilda våtmarksvandringar, bland annat inom ramen för LIFE-projektet 

368 Naturvårdsverket, 2013. Indikator Myrskyddsplanens genomförande NV-09652-12.
369 Länsstyrelsen Jämtland, regional årlig uppföljning 2014
370 Länsstyrelsen Jönköping, regional årlig uppföljning 2014
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Figuren visar utvecklingen sedan Myrskyddsplanen reviderades 2007, men också utgångläget när 
den första Myrskyddsplanen publicerades 1994 för den areal som överlappar mellan planerna. 
Figuren visar hur stor areal i hektar som omfattats av åtgärder i olika åtgärdsnivåer, 1–5. Ju mörkare 
grön desto längre har genomförandet nått. 
1 Skyddat = areal skyddad som nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, kulturreservat eller 
biotopskyddsområde. 
2 Natura = areal som ingår i Natura 2000 (exkl. areal i nivå1). 
3 Markåtkomst = areal där avtal om intrångsersättning eller köp är klart, (exkl. areal i nivå 1 och 2). 
4 Skyddas ej = areal med ställningstagande att inte genomföra skyddsåtgärder. 
5 Inga resultat = resterande areal. 

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET
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Figur 32. Myrskyddsplanens genomförande 1994–2014
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Ad(d)mire371. Flera stora våtmarker i Halland, med stora värden för både natur 
och friluftsliv är kraftigt påverkade av trafikbuller, framförallt från E6372. I Örebro 
län har en gammal transformatorstation vid en våtmark byggts om till utställ-
ningslokal373.

Analys 

Om arbetet med genomförandet av myrskyddsplanen fortsätter i samma takt 
som 2014 kommer det att ta drygt 20 år innan skyddet är genomfört374. En vik-
tig orsak till den låga skyddstakten är resursbrist, både för administration och 
markinlösen, bland annat på grund av våtmarksskyddet prioriteras lägre än arbe-
tet med skydd av skog. Länsstyrelsen i Västra Götalands län anger att de med 
nuvarande anslag inte kommer att initiera arbete för kvarvarande objekt i Myr-
skyddsplanen inom överskådlig framtid375.

Kulturmiljövärden försvinner i många våtmarker, och skötseln av äldre lador 
etc liksom av hävdade våtmarker är otillräcklig. Kunskapsbrist om kulturmiljö-
värden är ett hinder för bevarande av dem. Länsstyrelsen i Gävleborgs län lyfter 
t.ex. att det är ett bekymmer att kulturmiljövärdena i våtmarker är dåligt invente-
rade och kunskapen om var de högsta kulturvärdena finns därför är bristfällig376. 

Våtmarker återskapas och restaureras i alltför liten utsträckning, både i jord-
brukslandskapet, skogslandskapet och i öppna myrområden. Flera län framhåller 
att medel från Landsbygdsprogrammet är den enskilt viktigaste faktorn för att 
våtmarker anläggs och restaureras i länen. Möjligheterna att restaurera och nyan-
lägga våtmarker begränsas också av höga markpriser på åkermark, kunskapsbrist, 
resursbrist gällande konsulter och entreprenörer samt tidsbrist hos handläggande 
myndigheter377. Att möjligheterna att söka ersättning inom ”utvald miljö” i lands-
bygdsprogrammet togs bort 2014 har inneburit att en viktig finansieringsmöjlighet 
för restaureringsinsatser försvunnit. Det har bland annat försämrat förutsättning-
arna för flera läns arbete med restaureringsåtgärder i rikkärr. 

Länsstyrelsen i Östergötland nämner att den nya nationella höjddatabasen från 
Lantmäteriet medför ett väsentligt bättre planeringsunderlag för riktad rådgivning 

371 Regionala årliga uppföljningar 2014
372 Länsstyrelsen Halland, regional årlig uppföljning 2014
373 Länsstyrelsen Örebro län, regional årlig uppföljning 2014
374 Naturvårdsverket 2015 – analys av data om myrskyddsplanens genomförande. Ej publ.
375 Länsstyrelsen Västra Götalands län, regional årlig uppföljning 2014.
376 Länsstyrelsen i Gävleborgs län, regional årlig uppföljning 2014
377 Länsstyrelsernas regionala årliga uppföljningar 2014
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till markägare vid strategiska platser. Det rör främst redan fuktiga marker där det 
är billigt att anlägga våtmarker378. 

Under 2014 presenterades slutbetänkandet inom vattenverksamhetsutredningen 
”I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler”379. Utredningen inne-
håller förslag om ett förbättrat skydd av bl.a. våtmarker, samt ökade förutsätt-
ningar för omprövning/ny prövning av befintliga vattenverksamheter, vilket kan 
bidra till bättre möjligheter för restaurering och återställande av negativt påver-
kade våtmarker.

Under 2014 har Artdatabankens sammanfattande rapport för Sveriges rappor-
tering 2013 enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet kommit ut. I rapporten 
finns bland annat sammanfattande beskrivningar av problem och åtgärdsbehov 
för våtmarksnaturtyper. Behov som uppmärksammas är att minska skador på 
källor genom ökad hänsyn i samband med skogsbruksåtgärder, det fortsatt stora 
behovet av skydd av våtmarker med särskilt höga naturvärden, skötsel av hävd-
gynnade våtmarker, och att fler våtmarker behöver återskapas. Den viktigaste 
åtgärden för att nå gynnsam bevarandestatus är dock att återställa hydrologin i 
befintliga dikade våtmarker, En god samsyn med ytvattenförvaltningen (sjöar och 
vattendrag) är viktig för att göra miljöarbetet effektivt380. 

Sjukdomarna chytridsjuka, orsakad av svampen Batrachochytrium dendroba-
tidis och ranavirus är potentiella allvarliga hos mot groddjur. Svampen är konsta-
terad från ett fåtal områden, men några sjukdomstecken har ännu inte upptäckts. 
Ranavirus utgör ett potentiellt hot, men har ännu inte konstaterats i Sverige381.

378 Länsstyrelsen i Östergötland, regional årlig uppföljning 2014
379 SOU 2014:35, I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler.
380 Artdatabanken 2014 – Arter & naturtyper i habitatdirektivet - bevarandestatus i Sverige 

2013
381 Artdatabanken 2014 – Arter & naturtyper i habitatdirektivet - bevarandestatus i Sverige 
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LEVANDE SKOGAR
ANSVARIG MYNDIGHET: SKOGSSTYRELSEN

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas sam-
tidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och  
sociala värden värnas. Inriktningen är att miljökvalitetsmålet ska nås inom  
en generation.

Regeringen har fastställt nio preciseringar: 

SKOGSMARKENS EGENSKAPER OCH PROCESSER: Skogsmarkens fysikaliska, kemiska, 
hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Skogens ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

GRÖN INFRASTRUKTUR: Skogens biologiska mångfald är bevarad i samtliga natur- 
geografiska regioner och arter har möjlighet att sprida sig inom sina naturliga utbred-
ningsområden som en del i en grön infrastruktur.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt  
förekommande arter knutna till skogslandskapet har gynnsam bevarandestatus och  
tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER: Hotade arter har återhämtat sig och livs-
miljöer har återställts i värdefulla skogar.

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper inte hotar  
skogens biologiska mångfald. 

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden inte är introducerade. 

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Natur- och kulturmiljövärden i skogen  
är bevarade och förutsättningarna för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.

FRILUFTSLIV: Skogens värden för friluftslivet är värnade och bibehållna.

DET GÅR INTE ATT SE EN TYDLIG RIKTNING FÖR UTVECKLINGEN I MILJÖN.
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Sammanfattning

Många framåtsyftande åtgärder och anpassningar pågår och flera rör arbetet med 
att stärka vattenmiljöer i skogen. Kompetensutveckling, nya drivningsrutiner, iden-
tifiering och åtgärdande av vandringshindrande vägtrummor är några exempel 
på aktiviteter som är i gång. Ett betydande förbättringsarbete pågår också för att 
utveckla skogsbrukets miljöhänsyn vid avverkning genom att implementera och 
fortsatt utveckla gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Arealen gammal 
skog och arealen skyddad skog ökar. Det pågår en fortsatt förlust av ekologiskt 
viktiga habitat och det råder brist på arealer gammal skog med bibehållen skogs-
kontinuitet, flerskiktade skogar och tillgång på död ved av olika kvaliteter och i 
olika miljöer. Många identifierade värdekärnor saknar skydd. Hänsynskrävande 
biotoper, forn- och kulturlämningar och vattendrag skadas i allt för hög utsträck-
ning vid slutavverkning. 15 av de 16 skogliga naturtyper som omfattas av Sveriges 
rapportering av Art och habitatdirektivet har dålig eller otillräcklig bevarande-
status. 
 

Resultat

Arbete för förbättrad miljöhänsyn

Många framåtsyftande åtgärder och anpassningar pågår i skogsbruket. Bland 
annat pågår ett flertal aktiviteter för att stärka arbetet med vattenmiljöer i skogen 
så som kompetensutveckling, nya drivningsrutiner, identifiering och åtgärdande av 
vandringshindrande vägtrummor.

Inom ramarna för ”Dialog om miljöhänsyn” har myndigheter, skogsbruket och 
ideella organisationer arbetat fram målbilder för god miljöhänsyn vid föryngrings-
avverkning. I dagsläget finns gemensamma målbilder för mark och vatten, hän-
synskrävande biotoper, sociala värden och kulturmiljöer. 

I januari 2015 startade uppföljningen enligt det nya systemet av vilken miljö-
hänsyn som skogsbruket tar vid föryngringsavverkning. Ambitionen är att det nya 
systemet ska bli en grund i en fortsatt utvecklings- och lärprocess för allt bättre 
hänsyn. 

Under 2014 har Skogsstyrelsen träffat ledningen till de 77 största skogsbruks-
aktörerna och ideella organisationerna. Totalt har dialogerna täckt in de som står 
för motsvarande 90-95 procent av avverkad areal. Under 2015 kommer insatserna 
att stärkas ytterligare med fler lokala dialoger.
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Skogsstyrelsen har även startat ett arbete med återkoppling till yrkesverksamma 
efter utförd åtgärd. Återkopplingen under 2014 gällde den miljöhänsyn som tagits 
vid avverkning och riktas till den eller dem som planerat och/eller utfört avverk-
ningen. Totalt har 1114 yrkesverksamma deltagit i sådan återkoppling under året.

Skogsmarkens egenskaper och processer

Miljöövervakningsdata382 visar på mycket låga nitratkvävehalter på merparten av 
skogsytorna i Sverige, men i sydvästra Sverige, framför allt Skåne och Halland, är 
kraftigt förhöjda nitratkvävehalter vanligt förekommande. Detta visar att marken 
och skogen inte förmår ackumulera allt tillkommande kväve, trots att nedfallet nu 
är lägre än för tio år sedan. Kvävegödsling utfördes på 24 000 hektar år 2013, en 
halvering jämfört med 2007–2012383.

Kompensationsåtgärden askåterföring sker i liten omfattning. Under 2013 
togs grot384 ut på cirka 78 000 hektar medan askåterföring utfördes på cirka 8 
700 hektar385. Aktörsrådet för askåterföring gav 2014 i sin slutrapport förslag på 
åtgärder för att öka omfattningen på askåterföringen (ref). Markavvattning av 
skogsmark förekommer i begränsad omfattning. Dikesrensning och skyddsdikning 
är relativt vanliga åtgärder. Uppföljning av hur åtgärderna utförts saknas.  

Körskador medför risk för utlakning av giftigt metylkvicksilver386, uttransport 
av slam och organiskt material samt pH förändringar. Enligt resultaten 2013 
korsades vattendrag vid var 5:e avverkning (24 %) och i 17 % av överfarterna 
bedömdes körningen ha inneburit ”stor negativ påverkan”387. Detta innebär att 
drygt 2 000 nya vattendrag per år utsätts för uttransport av slam och/eller orga-
niskt material. En viss andel av dem får också förhöjda halter av metylkvicksilver. 
En svag positiv trend går att utläsa när det gäller andelen vattenanknutna hän-
synskrävande biotoper och skyddszoner mot vatten utan negativ påverkan. Skogs-
styrelsen bedömer att vattenförvaltningens krav bidrar till att stärka arbetet med 
de skogliga vattenfrågorna388. 

382 I Krondroppsnätet mäts markvattenkemi för närvarande på drygt 60 skogsytor i Sverige
383 Skogsstatistisk årsbok 2013, tabell 6.18
384 Grenar och toppar
385 Skogsstatistisk årsbok 2013, fig 11.10 a,b
386 Bishop K., Allen C J., Bringmark L., Garcia E., Hellsten S., Heyes A., Högbom L., 

Johansson K., Lomander A., Mackereth R J., Meili M., Munthe J., Nilsson M., Porvari P., 
Skyllberg U., Sorensen R.,Verta M., Zetterberg T. & Åkerblom S., Does forestry contribute 
to mercury in Swedish fish? KSLA Rapp 2009:1.

387 Skogsstatistisk årsbok 2013, tabell 6.32
388 Skogsstyrelsen meddelande 2 2014 Skogslandskapets vatten– en lägesbeskrivning av 

arbetet med styrmedel och åtgärder
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Ekosystemtjänster

Uppföljningen utifrån ekosystemtjänstperspektivet behöver stärkas. Det finns i 
annat fall en risk att vissa ekosystemtjänster optimeras på bekostnad av andra, 
särskilt sådana som saknar ett tydligt (marknads)värde.

IVL:s rapport Ekosystemtjänster i svenska skogar, visar att det är en stor utma-
ning att göra en fullständig analys av ekosystemtjänster för en så komplex miljö 
som skogen men att det finns potential att ge en holistisk överblick över ekosys-
temet och dess nyttor. Naturvårdsverket rapport Mapping and Assessment of 
Ecosystems and their Services vilken visar att det finns en stor potential för att 
använda data som redan existerar och att kombinera dessa uppgifter i en enhetlig 
och integrerad bedömning av ekosystemtjänster. 

Grön infrastruktur

Ungefär 1,2 miljoner hektar389 av den produktiva skogsmarken är formellt skyd-
dad vilket motsvarar drygt 5 procent390. Arealen skyddad skog är ojämnt fördelad 
över landet. Nedan den fjällnära gränsen uppgår arealen till drygt 3 procent av 
den produktiva skogsmarken. Under senare år har tillkommande arealer i det 
ordinarie skyddsarbetet minskat, främst som effekt av att ersättningen till mark-
ägaren vid formellt skydd höjts med 25 %. Samtidigt har virkespriserna stigit. 
Anslaget för utbetalning av ersättning har inte ökat i samma omfattning som de 
ökade kostnaderna. 

Skogsbrukets frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark uppgår till 1,1 
miljoner hektar produktiv skogsmark nedan den fjällnära gränsen. Resultat från 
skoglig konsekvensanalys (SKA 2015) som redovisas under 2015 tyder på att are-
alen hänsynsytor som lämnas i skogen vid avverkningr är betydligt större än vad 
som tidigare bedömts. 

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen Skåne har haft i uppdrag 
att genomföra försöksverksamhet med kompletterande metoder för skydd av 
natur i fem geografiska områden, s.k. kometområden. Utvärderingen visar att 
genomsnittsarealen och skyddsvärdet i form av värdegruppsplacering på de  

389 I dessa siffror inkluderas, förutom Nationalparker Naturreservat, biotopskyddsområden 
och naturvårdsavtal, även Natura 2000-område, naturvårdsområde, ekoparksavtal, 
Nationalstadspark men också produktiv skogsmark som har betalats ekonomisk ersättning 
för men inte har beslut om områdesskydd. Till arealen skyddad skogsmark räknas här även 
skogar med höga naturvärden som överförts från Fastighetsverket och Fortifikationsverket 
men även från skogsbolagen som fått ersättningsmark.

390 Regeringsbeslut M2014/593/Nm: Etappmål för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
s14
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skyddade var lägre än i skog skyddat på traditionellt vis391. Samtidigt har försöket 
visat sig bidra till ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och organisationer. 
Många markägares intresse för naturvård har stimulerats och tidigare okända 
värdekärnor har fångats upp.

Arealen gammal skog har sedan 1998 ökat stadigt med ca 40 000 ha per år.  
Arealen skog i åldersklasserna under denna392 har minskat sedan mitten av 
1980-talet med ungefär dubbelt så stor procentandel393.   

Den tidigare ökningen av mängden hård död ved och arealen äldre lövrik skog 
har de senaste åren planat ut. Virkesförrådet av grova lövträd utanför skyddad 
mark har ökat med nästan 40 miljoner kubikmeter under de senaste tio åren.394 

Omfattningen av årligen avverkade kända nyckelbiotoper och områden med 
höga naturvärden har via satellitbildsanalys skattats till omkring 2 000 hektar395. 
Arealen oregistrerade värdekärnor som avverkas är sannolikt högre. Många iden-
tifierade värdekärnor saknar skydd. Allt fler skyddade områden får skador till 
följd av slutavverkningar då dessa ofta sker fram till gränsen och leder till nega-
tiva kanteffekter396.

Arealen som brukas med hyggesfritt skogsbruk inom det storskaliga skogsbru-
ket uppgick 2013 till 28 000 hektar. Naturvårdande skötsel inom såväl skyddade 
områden som i frivilliga avsättningar pågår, åtgärderna är dock otillräckliga rela-
tivt behovet. 

Resultaten från Skogsstyrelsens hänsynsuppföljning visar att det på varannan 
avverkning har funnits anledning att ta hänsyn till en eller flera hänsynskrävande 
biotoper inom själva avverkningsytan eller i direkt anslutning. För 17 procent av 
biotoperna bedöms avverkningen haft stor negativ påverkan, vilket ofta innebär 
att hela eller större delen av biotopen är avverkad. Av resultatet framgår att behov 
av skyddszoner till vattendrag, sjöar, åkermark och myrar förkommer på ca en 
tredjedel av avverkningarna. 

391 Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Skåne 2014. Kometprogrammet 2010-
2014 Slutredovisning av regeringsuppdrag om att påbörja ett samverkansprogram med 
markägare med kompletterande metoder för skydd av natur

392 100–140 för Norrland och 80–120 för Götaland/Svealand
393 Skogsdata 2013, Inst f resurshushållning och geomatik, SLU (fig 10)
394 Skogsstatistisk årsbok 2013, figur 4.1–4.4 samt www.miljömål.se
395 Naturvårdsverkets rapport 5961/2009 – Kontrollstation – utvärdering av nationell strategi 

för formellt skydd av skog
396 PM: ”Värdekärnor som anmälts för avverkning eller där tillstånd sökts för 

skogsbruksåtgärder eller för andra ändamål, perioden 2009–2013”. Thomas Pettersson, 
Naturvårdsverket, Johan Åberg, Skogsstyrelsen
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Tabell 6. Miljöhänsyn vid föryngringsavverkning397.  
Avser föryngringsavverkningar utförda 2010/2011–2012/2013

Miljöfunktion Andel med 
hänsynsbehov, 
procent

Ingen negativ 
påverkan,  
procent

Liten negativ 
påverkan,  
procent

Stor negativ 
påverkan,  
procent

Hänsynskrävande 
biotoper

48 64 19 18

Skyddszoner 36 68 23 9

Tabell 7. Påverkan/skador på forn- och kulturlämningar398. Resultaten utgör ett medel-
värde av de inventerade lämningarna. Det är inte ett skattat medelvärde för hela landet.

Påverkan/skador på forn- och 
kulturlämningar

Andel lämningar 
utan påverkan, 
procent

Andel påverkade 
lämningar,  
procent

Andel skadade 
lämningar,  
procent

2012/2013 54 24 22

2014 60 20 20

Många forn-och kulturlämningar skadas. I norr- och Västerbotten har nivån för 
grova skador minskat från 25 procent till 11 procent under perioden 2012–2014. 
I ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet har kon-
kreta förslag för hur skadorna på forn- och kulturlämningar ska minska redovi-
sats399. Arbetet har skett i samverkan med berörda aktörer.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation

Sverige rapporterar bevarandestatus för skogstyper och skogslevande arter som 
omfattas av EU:s art- och habitatdirektiv400. Den senaste bedömningen från 2013 
visar att 15 av de 16 skogliga naturtyper som omfattas har dålig eller otillräcklig 

397 SKÅ tabell 6.27 6.28 och 6.32
398 Se: miljomal.se, indikatorn skador på forn- och kulturlämningar
399 Skogsstyrelsen PM 2015 Bevara skogens kulturmiljöer
400 Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013. Artdatabanken 

2014
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bevarandestatus. Vidare bedömdes att 20 av 32 skogslevande arter har dålig eller 
otillräcklig bevarandestatus. Merparten av dagens brukade skogar saknar de  
kvaliteter som gäller för habitatdirektivets naturtyper .

Hotade arter

Drygt 2 100 rödlistade arter utnyttjar skogslandskapet. Det största hotet kommer 
från avverkning av biologiskt rika skogar, främst gamla skogar med lång kontinui-
tet. En ny rödlista presenteras 2015. 

Skogsstyrelsens inventering av signalarter och rödlistade arter i nyckelbiotop-
klassad skog401, bekräftar nyckelbiotopernas betydelse för att bevara den biologis-
ka mångfalden. Resultaten visar även att olika typer av nyckelbiotoper eller annan 
skyddad skog inte är utbytbara med varandra, vilket innebär att det i arbetet med 
grön infrastruktur måste ses till varje skogstyp var för sig402.

Främmande arter och genotyper

Omfattningen av främmande trädslag i Sverige domineras av contortatall (cirka  
600 000 hektar), medan andra introducerade trädslag skogsodlas i betydligt  
mindre utsträckning. 

INVASIVA FRÄMMANDE ARTER

En ny EU-förordning om att förebygga och hantera introduktion och spridning av 
invasiva främmande arter403 trädde i kraft den 1 januari 2015. I en rapport404 till 
regeringen har Naturvårdsverket föreslagit vilka åtgärdsområden som Skogs- 
styrelsen och andra myndigheter kan behöva genomföra för att uppfylla förord-
ningens krav. Utifrån en riskbedömning kan medlemsstater peka ut nationellt 
invasiva arter. Arbetet med att kartlägga vilka arter som ska klassas som nationellt 
invasiva pågår.

401 Wijk 2009. Uppföljning av biologisk mångfald i skog med höga naturvärden. Program 
2010–2012. Skogsstyrelsen.

402 Intern analys Sture Wijk, Skogsstyrelsen 2014
403 En invasiv främmande art är en främmande art vars introduktion eller spridning 

har konstaterats hota eller negativt inverka på biologisk mångfald och relaterade 
ekosystemtjänster.

404 Naturvårdsverket. 2014. Invasiva främmande arter. Redovisning av ett regeringsuppdrag. 
Handlingsplan. Ärendenr: NV-00684-14.
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Genetiskt modifierade organismer

I skogslandskapet förekommer inga genetiskt modifierade organismer. Viss forsk-
ning bedrivs kring möjligheten att på sikt använda GM-träd i skogsbruket.

Friluftsliv

Förslag till en samlad uppföljning av friluftslivet inom miljö- och friluftslivsmålet 
har tagits fram i ett samverkansprojekt mellan flera myndigheter405. Arbete med 
att utveckla uppföljningen av skogsbrukets hänsyn till skogens upplevelsevärden 
är påbörjat. En ny målbild för information och dialog om skogsbruk i områden 
viktiga för friluftsliv och rekreation kommer att tas fram under 2015. 

Analys

Bevarande av biologisk mångfald och grön infrastruktur

Det pågår en fortsatt förlust av ekologiskt viktiga habitat och det råder brist på 
arealer gammal skog med bibehållen skogskontinuitet, flerskiktade skogar och till-
gång på död ved av olika kvaliteter och i olika miljöer. Merparten av dagens bru-
kade skogar saknar de kvaliteter som gäller för habitatdirektivets naturtyper406. 

Arealerna som uppfyller dessa kvaliteter minskar till följd av avverkning. Likaså 
avverkas andra skogar med höga naturvärden i viss omfattning, exempelvis nyckel- 
biotoper och andra värdekärnor. Fler ekologiskt värdefulla skogar behöver lång-
siktigt skydd och det föreligger behov av att öka takten för områdesskyddsarbetet. 
Tiden är i sammanhanget en kritisk faktor då avverkningar av värdekärnor för-
sämrar förutsättningarna för många arters framtida överlevnad. Arealen gammal 
skog och arealen skyddad skog ökar. En ökad tillämpning av hyggesfritt skogs-
bruk och förbättrad miljöhänsyn kan bidra till en funktionell grön infrastruktur 
och till att bibehålla ekologiska värden. För att skapa en funktionell grön infra-
struktur behöver åtgärderna kopplas tydligare till ett landskapsperspektiv. Behovet 
av naturvårdande skötselåtgärder är fortsatt stort. Som tidigare nämnts pågår 
många framåtsyftande åtgärder och anpassningar för att förbättra situationen.

405 Uppföljning av friluftsliv. Förslag till en samlad uppföljning av friluftsliv inom 
miljömålssystemet och friluftslivsmålen. Naturvårdsverket rapport 6480, april 2014.

406 Arter och naturtyper i habitatdirektivet -bevarandestatus i Sverige 2013. Artdatabanken 
2014
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Målbilder för god miljöhänsyn, sektorsdialog och  
återkoppling till yrkesverksamma

Skogsstyrelsens effektutvärdering407 visar att samsynen om vad som är god miljö-
hänsyn har ökat med målbildsarbetet. De skogsbrukande organisationer som del-
tagit är generellt positiva till både process och resultat. Överlag är siktet inställt på 
någon form av implementering av resultaten, ofta i form av uppdaterade instruk-
tioner och kompetensutveckling för att på sikt praktiskt tillämpa målbilderna. 
Att de skogsbrukande organisationerna i stor utsträckning är inställda på fortsatt 
arbete och implementering, innebär att det finns en stor potential för framtida 
effekter i skogen. Dock krävs fortsatt arbete. De skogsbrukande organisationer 
som inte deltagit i Dialogprojektet har en tydligt mer skeptisk inställning till 
implementering av målbilder och förändring av uppföljningssystem. 

2014 års systematiska sektorsdialoger har sammantaget mottagits positivt och 
slutsatser och erfarenheter ger vägledning för framtida arbete. Mötena har genere-
rat ett stort antal följdaktiviteter. Vidare analys pågår.

Skogsstyrelsen bedömer att återkopplingar till yrkesverksamma av den miljö-
hänsyn som tagits bidrar till att skapa förutsättningar för samsyn om vad som är 
bra miljöhänsyn, och ett ömsesidigt lärande som bidrar till utvecklade arbetssätt 
och i förlängningen bättre miljöhänsyn.

Sektorsansvar och behov av frivilliga insatser

Det krävs omfattande frivilliga insatser från skogsbruket för att miljökvalitets-
målet ska kunna nås. Det finns ett fortsatt behov av att tydliggöra sektorsansva-
ret bland annat via klargörande kring vilka åtgärder som skogsbruket förväntas 
genomföra utan statligt ekonomiskt stöd samt vilka övriga statliga insatser som 
planeras. I det senaste skogspolitiska beslutet vidhålls att kärnan i sektorsansva-
ret är skogsnäringens ansvar för att medverka till en ekologisk anpassning av sin 
verksamhet i syfte att uppfylla miljömålen.408 

407 Duvemo K. och Eriksson A. (2014) Effektutvärdering 2013. Intern rapport. Diarienummer 
2013/2108.

408 Prop. 2007/08:108 – en skogspolitik i takt med tiden
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Delaktighet och funktionella indikatorer

För att underlätta för skogsbrukets aktörer att bidra till måluppfyllnad finns 
behov av att utveckla fler funktionella indikatorer. Den nyligen framtagna mål-
manualen för Levande skogar409 är en god ansats som kan utvecklas vidare.

Det är också viktigt att tydliggöra och skapa förståelse för Sveriges bedömning 
av bevarandestatus för skogstyper och skogslevande arter som omfattas av EU:s 
art- och habitatdirektiv, och vad direktivet innebär för skogsbruket. En viktig för-
utsättning är att de aktörer som påverkas och förväntas bidra till resultatet, får 
möjlighet att vara delaktiga. Delaktighet ger förståelse och engagemang, vilka är 
nyckelfaktorer för att öka motivationen.

Prioriterade insatser 2015

• Fortsatt formellt skydd av skogliga värdekärnor som nationalparker,  
naturreservat, biotopskydd och naturvårdsavtal.

• Fortsatt arbete med implementering av målbilder för god miljöhänsyn,  
för att minska skadorna på hänsynskrävande biotoper, skyddszoner och  
forn- och kulturlämningar.

• Genomföra åtgärder för att bevara skogens kulturmiljöer 
• Genomföra åtgärder för skogslandskapets vatten
• Adaptiv skogsskötsel
• Nationellt skogsprogram
• Kommunikationssatsning om ekosystemtjänster
• Regeringsuppdragen om grön infrastruktur
• Skogsstyrelsen avser att i bred samverkan vidareutveckla målmanualen  

för Levande skogar genom att bl.a. ta fram mer ändamålsenliga miljömåls- 
indikatorer

 

409 Målmanual för uppföljning och bedömning av Levande skogar, beslut 2014-05-26,  
dnr 2013/1525.
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ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP
ANSVARIG MYNDIGHET: JORDBRUKSVERKET

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

Regeringen har fastställt tolv preciseringar: 

ÅKERMARKENS EGENSKAPER OCH PROCESSER: Åkermarkens fysikaliska, kemiska,  
hydrologiska och biologiska egenskaper och processer är bibehållna.

JORDBRUKSMARKENS HALT AV FÖRORENINGAR: Jordbruksmarken har så låg halt av  
föroreningar att ekosystemens funktioner, den biologiska mångfalden och människors 
hälsa inte hotas. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Odlingslandskapets viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

VARIATIONSRIKT ODLINGSLANDSKAP: Odlingslandskapet är öppet och variationsrikt med 
betydande inslag av hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, småbiotoper och  
vattenmiljöer, bland annat som en del i en grön infrastruktur som erbjuder livsmiljöer 
och spridningsvägar för vilda växt- och djurarter.

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och arter knutna till 
odlingslandskapet har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig genetisk variation inom 
och mellan populationer. 

VÄXT- OCH HUSDJURSGENETISKA RESURSER: Husdjurens lantraser och de odlade  
växternas genetiska resurser är hållbart bevarade.

HOTADE ARTER OCH NATURMILJÖER: Hotade arter och naturmiljöer har återhämtat sig.

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper inte hotar den 
biologiska mångfalden.

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden inte är introducerade. 

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN: Biologiska värden och kulturmiljövärden i 
odlingslandskapet som uppkommit genom långvarig traditionsenlig skötsel är bevarade 
eller förbättrade. 

KULTUR- OCH BEBYGGELSEMILJÖER: Kultur- och bebyggelsemiljöer i odlingslandskapet är 
bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling av värdena finns.

FRILUFTSLIV: Odlingslandskapets värden för friluftslivet är värnade och bibehållna samt 
tillgängliga för människor.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.
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Sammanfattning

Utvecklingen för Ett rikt odlingslandskap beror främst på förutsättningarna för 
att behålla ett aktivt jordbruk i hela landet samt på tillståndet och utvecklingen 
för natur- och kulturmiljöer. Odlingslandskapet fortsätter att minska i omfatt-
ning och många av dess naturtyper och arter har inte gynnsam bevarandestatus. 
Tillståndet för jordbruksmarkens produktionsförmåga, odlingslandskapets eko-
systemtjänster, den domesticerade mångfalden och friluftslivet bedöms i stort vara 
godtagbart. Preciseringen om genetiskt modifierade organismer bedöms vara upp-
fylld. 

EU har beslutat om en ny jordbrukspolitik och Sverige har beslutat om ett nytt 
landsbygdsprogram som gäller fram till och med 2020. Analyser av de ekono-
miska styrmedlen inom jordbruket visar att såväl gårdsstödet som landsbygds-
programmets miljöersättningar är viktiga för att behålla marker i hävd och för att 
skapa arbetstillfällen på landsbygden. Utan jordbrukarstöden kan upp emot hälf-
ten av den svenska jordbruksmarken tas ur hävd. Svenskt jordbruk är verksamt på 
en konkurrensutsatt marknad och utvecklingen är styrd av faktorer som Sverige 
har begränsad möjlighet att påverka. Den svenska rådigheten över möjligheten att 
nå Ett rikt odlingslandskap är därmed i vissa delar begränsad.

Resultat

Inledning

Den aktuella situationen för miljökvalitetsmålets tillstånd är blandad, där vissa 
preciseringar bedöms vara uppnådda eller nära att nås, medan andra är långt 
ifrån önskat miljötillstånd. De största problemen inom Ett rikt odlingslandskap 
handlar om tillståndet och utvecklingen för biologisk mångfald, som inkluderar 
odlingslandskapets naturtyper, och för kulturmiljöerna. Grundläggande för att nå 
miljökvalitetsmålet är att det även fortsättningsvis finns ett aktivt jordbruk i hela 
landet, något som inte går att ta för givet410. Det svenska jordbruket går mot färre 
(figur 33) men större jordbruksföretag.

 

410 Kumm, K-I. 2013. På väg mot ett ekonomiskt hållbart, högproducerande och klimatsmart 
jordbruk med höga landskapsvärden. Naturvårdsverket rapport 6578.

E
T

T
 R

IK
T

 O
D

L
IN

G
S

L
A

N
D

S
K

A
P



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015 179

Åkermarkens egenskaper och processer  

Jordbruksmarkens produktionsförmåga bedöms i nuläget vara godtagbar. Strax 
under 80 procent av åkermarken har i nuläget tillfredsställande dränering, men en 
tredjedel av åkermarken skulle i framtiden behöva ny dränering eller omdräneras. 
Fyrtiofyra procent av jordbruksföretagen planerar underhåll av sina öppna diken 
under de närmaste fem åren.411   

Jordbruksmarkens halt av föroreningar

Jordbruksmarkens halt av föroreningar har sannolikt inte ändrats nämnvärt sedan 
den senaste årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålen. Miljöövervakningens 
tidsserier är ännu inte tillräckliga för att kunna följa trender i utvecklingen. Kad-
miumhalterna i matjorden måste fortsatt hållas under uppsikt.

411 Jordbruksverket 2014. Dränering av åkermark. JO 41 SM 1402.

Figur 33. Andel jordbruksföretag i Sverige under perioden 1981–2013
i relation till vad som fanns år 1981 

 KÄLLA: JORDBRUKSFÖRETAG EFTER LÄN OCH STORLEKSKLASS 1981–2000, 2003–2013,
JORDBRUKSVERKETS STATISTIKDATABAS

Antalet jordbruksföretag minskar i Sverige, vilket påverkar möjligheten att bevara ett variations-
rikt odlingslandskap med höga natur- och kulturvärden. Figuren visar utvecklingen för svenska 
jordbruksföretag som andel av vad som fanns år 1981 och inkluderar jordbruksföretag med mer 
än 2 hektar åkermark.
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Variationsrikt odlingslandskap

På nationell nivå bedöms odlingslandskapet som fortsatt variationsrikt, men 
regionala skillnader förekommer. Jordbruksmarken fortsätter dock att minska i 
omfattning och produktionen blir mer specialiserad, vilket på sikt påverkar den 
landskapliga variationen. Enligt officiell statistik för 2014 har arealen åkermark 
minskat med cirka 8 000 hektar jämfört med året innan412. Totalt har åkermarks-
arealen minskat med omkring 72 000 hektar (cirka 3 procent) mellan 2003 och 
2014. Även ängs- och betesmarksarealen fortsätter att minska. Mellan 2013 och 
2014 minskade arealen med cirka 7 000 hektar413 och den har minskat med unge-
fär 59 000 hektar (cirka 12 procent) mellan 2003 och 2014414. 

Trots gällande lagstiftning (SFS 1998:915) om skyldighet (vissa undantag finns) 
att anmäla till länsstyrelsen när jordbruksmark tas ur produktion sker ytterst få 
anmälningar. Den genomsnittliga arealen som anmäls är oftast under 100 hektar 
per år och län415, vilket är långt under de arealförändringar som redovisas i den 
officiella statistiken416.

Odlingslandskapets gröna infrastruktur bedöms ha stora problem, vilket främst 
beror på omfattande arealminskningar och efterföljande fragmentering av ängs- 
och betesmarker under 1900-talet417. Det finns även andra typer av gräsmarker, till 
exempel omfattar vägkanterna i Sverige en gräsmarksareal som motsvarar cirka 
40 procent av den nuvarande betesmarksarealen418. Vägkanterna kan vara artrika 
och ha höga naturvärden och utgör livsmiljöer och spridningsvägar för odlings-
landskapets arter419. Det finns dock indikationer på att skötseln av vägkanter i 
delar av Sverige är otillräcklig för att bevara dess naturvärden420 421.

412 Statistiska meddelanden JO 10 SM 1501.
413 Statistiska meddelanden JO 10 SM 1501.
414 2010 ändrades grunderna för statistikuttag för den officiella statistiken vilket innebar att 

betesmarksarealen ökade med cirka 30 000 hektar. Minskningen i betesmarksareal är 
därför större än vad de här presenterade siffrorna indikerar. Åkermarksarealen påverkades 
endast marginellt av förändringen.

415 Länsstyrelsernas svar på Jordbruksverkets frågor i samband med fördjupad utvärdering 
2015.

416 Statistiska meddelanden JO 10 SM 1302 och tidigare.
417 Naturvårdsverket 2012. Grön infrastruktur – redovisning av regeringsuppdrag
418 Jordbruksverket 2012. Infrastrukturens gräs- och buskmarker. Rapport 2012:36.
419 Lennartsson, T. och Gylje, S. 2009. Infrastrukturens biotoper – en refug för biologisk 

mångfald. Centrum för biologisk mångfald. CBM:s skriftserie 31.
420 Sjölund, M. 2013. Utvärdering av skötseln i artrika vägkanter i Trafikverkets – Region 

Mitt. Examensarbete Umeå universitet.
421 Dalarnas regionala miljömålsuppföljning 2014.
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Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 

Den totala betesmarksarealen som sköts med miljöersättning har minskat under 
en längre tid och minskningen fortsatte under 2014 och befinner sig nu för första 
gången sedan 2001 under 400 000 hektar422 (figur 34). Arealen skötta slåtterängar 
med miljöersättning minskade också under 2014 och bröt därmed en längre tids 
uppgång och uppgick 2014 till cirka 8 700 hektar jämfört med cirka 9 100 hektar 
2013.

 

NY BETESMARKSDEFINITION

Sverige har gentemot EU bedrivit ett intensivt arbete för att få till en ändring av 
betesmarksdefinitionen. Den nya definitionen som EU beslutat om innebär bland 
annat att i bedömningen av vad som är stödberättigad betesmark flyttas fokus 
från att räkna träd till att bedöma markernas fodervärde.

422 Miljömålsportalen www.miljomal.se

Arealutveckling för betesmarker med miljöersättning. Den övre linjen visar den totala arealen 
med miljöersättning, medan den nedre linjen visar arealen med särskilda värden (högre 
skötselkrav). I totala arealen ingår marker med ersättning för allmänna värden, fäbodbeten, 
skogsbeten, alvarbeten och mosaikbetesmarker.

 KÄLLA: JORDBRUKSVERKETS DATABAS
ÖVER MILJÖERSÄTTNINGAR, DAWATotal areal betesmark med miljöersättning

Areal betesmark med miljöersättning för särskilda 
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DET FINNS MER GRÄSMARKER ÄN VAD SOM INGÅR I STATISTIKEN 

Resultat från miljöövervakningsprogrammet Nationell inventering av landskapet 
i Sverige (NILS) visar att det finns betydligt mer betesmarker än vad som ingår i 
den officiella statistiken423. Det finns därmed arealer med naturbetesmarker som 
inte sköts inom miljöersättningen och som inte fångas upp i den officiella statisti-
ken. De är oklart vad detta är för marker, hur de sköts, hur säkerställd skötseln är 
över tid och varför lantbrukare valt att inte ansluta dem till gårdsstöd eller miljö-
ersättningar. En möjlig förklaring är att definitionen av vad som är betesmark skil-
jer sig mellan jordbrukarstöden och inventeringen inom NILS, men skillnaderna 
behöver utredas närmare.

VANLIGA ARTER MINSKAR

För odlingslandskapets vanliga fåglar är den långsiktiga populationsutvecklingen 
(1975–2014) fortsatt negativ. Trenden är också negativ mätt med de så kallade 
standardrutterna (1998–2014), även om minskningstakten är något lägre jämfört 
med punktrutterna.424 I förlängningen leder utvecklingen till att ytterligare arter 
får en försämrad bevarandestatus.

423 Muntlig kommunikation med Pernilla Christensen, programchef för NILS.
424 Green, M., Lindström, Å. 2015. Övervakning av fåglarnas populationsutveckling. 

Årsrapport för 2014. Lunds universitet.

Populationsutvecklingen för 14 vanligt förekommande fågelarter i odlingslandskapet. Den röda 
linjen visar den skattade populationen utifrån inventeringsdata mellan 1975 och 2014 och de 
grå linjerna beskriver osäkerheten i skattningen. Den orangea linjen (med startpunkt 1998) visar 
populationsutvecklingen utifrån inventeringsdata insamlade från de så kallade standardrutterna.

 KÄLLA: SVENSK FÅGELTAXERING,LUNDS UNIVERSITET
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Figur 35. Utveckling för vanliga fågelarter i odlingslandskapet 1975–2014
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GENETISK VARIATION

Kunskapen om tillståndet för den genetiska variationen hos odlingslandskapets 
arter är begränsad. Generellt sett påverkas arters genetiska diversitet av faktorer 
som minskad effektiv populationsstorlek och ökad fragmentering av landskapet. 
Detta är en utveckling som pågår i odlingslandskapet. 

Inom Programmet för odlad mångfald, POM, har genetiska analyser gjorts av 
utvalda insamlade växtgrupper. Syftet har inte primärt rört övervakning av gene-
tisk variation utan karaktärisering för identifikation och urval av unika genotyper.

Hotade arter och naturmiljöer 

Miljöersättningarnas omfattning för vissa hotade gräsmarkstyper är relativt stabil 
(figur 36). Enligt preliminära miljöövervakningsdata inom NILS har miljöersätt-
ningarna i många fall mätbara positiva effekter på biologisk mångfald425.

 

425 Eriksson, Å. m.fl. 2014. Utvärdering av miljöersättning – slutrapport. Opublicerad rapport 
Jordbruksverkets dnr 4.3.17-10095/13.

Utvecklingen är relativt stabil över tid med undantag för betesmarker i Norrland, som långsamt 
minskar i omfattning.

 KÄLLA: JORDBRUKSVERKETS DATABAS
ÖVER MILJÖERSÄTTNINGAR, DAWAAlvarbete

Betesmarker i Norrland
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Figur 36. Arealer gräsmarker av hotade typer mellan åren 2000 och 2014
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ARTER OCH NATURTYPER FORTSATT HOTADE

Många av odlingslandskapets rödlistade arter är fortsatt hotade och har därmed 
inte uppnått gynnsam bevarandestatus. I Sveriges rapportering 2013 till EU gäl-
lande arter och naturtyper i habitatdirektivet anges bevarandestatusen för majori-
teten av odlingslandskapets gräsmarker och en del av arterna som fortsatt ogynn-
sam och utvecklingstrenden bedöms som negativ. För naturtypen alvar verkar 
framtidsutsikterna mer positiva426. 

VÅTMARKSAREALEN ÖKAR

Arealen anlagda våtmarker har ökat i odlingslandskapet som en följd av bland 
annat miljöinvesteringar inom landsbygdsprogrammet. Ökningen korrelerar med 
mätbara positiva effekter på arter knutna till våtmarker och ett antal av dessa har  
endera kunnat avföras från den svenska rödlistan eller flyttas till en lägre hot-
klass.427 

Växt- och husdjursgenetiska resurser  

Inom Programmet för odlad mångfald (POM) har en nationell genbank börjat 
byggas upp i Alnarp för vegetativt förökat material. Fröförökade sorter förvaras 
sedan tidigare på NordGen. När den nationella genbanken är uppbyggd kommer 
arbetet med hur det odlade kulturarvet ska används att intensifieras.

Tillståndet för de hotade husdjursraserna är stabilt och utvecklingen är posi-
tiv428, bland annat genom de ersättningar som finns inom landsbygdsprogrammet 
till brukare som håller raserna samt ersättningar till avelsarbete. Vissa lantraser 
omfattas dock av endast ett fåtal djur vilket kan innebära risk för inavel.

Främmande arter och genotyper 

EU:s förordning om invasiva främmande arter (IAS) trädde i kraft den 1 januari 
2015. Förordningens syfte är att minska skador på den biologiska mångfalden och 
relaterade ekosystemtjänster samt att hindra att nya invasiva främmande arter tar 
sig in i EU. Sedan 2008 finns ett förslag till nationell strategi och handlingsplan 

426 Eide, W. (redaktör) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013. Artdatabanken, SLU, Uppsala.

427 Strand, J.A. och Weissner, S.E.B. 2013. Effects of wetland construction on nitrigen 
transport and species richness in the agricultural landscape – Experiences from Sweden. 
Ecological engineering 56: 14-25.

428 Jordbruksverkets miljöersättningsstatistik DAWA.
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för hur Sverige ska hantera invasiva främmande arter429. Förslaget uppdaterades 
2014, i syfte att klarlägga vilka åtgärder som Sverige behöver göra för att genom-
föra EU-förordningen. 

Det regionala arbetet med invasiva främmande arter i odlingslandskapet är 
begränsat och handlar främst om att hålla efter mink, mårdhund, signalkräftor, 
lupiner, jättebjörnloka och vresros. I några län arbetas det överhuvudtaget inte 
med invasiva främmande arter och kunskapen om förekomst och spridning av 
dessa är överlag begränsad. Länen anser också att det behövs bättre samordning i 
arbetet med invasiva främmande arter.430 

Genetiskt modifierade organismer 

Under 2014 odlades ingen genetiskt modifierad växt kommersiellt i Sverige. Däre-
mot gjordes forskningsförsök med en insektsresistent majssort som är godkänd för 
kommersiell odling, på två platser i landet. Utöver detta pågår sex fältförsök med 
asp och hybridasp, ett med äpple och päron, två med backtrav, ett med oljekål och 
ett med potatis. Jordbruksverkets tillståndsprövning, som även omfattar asp och 
hybridasp, har sin tyngdpunkt i miljöriskbedömning med utgångspunkten att de 
inte ska utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden. Därmed finns en väl funge- 
rande struktur för att förhindra introduktioner av genetiskt modifierade organis-
mer som kan utgöra ett hot mot den biologiska mångfalden. Preciseringen om 
genetiskt modifierade organismer bedöms därför som uppnådd. 

Bevarade natur- och kulturmiljövärden; Kultur- och bebyggelsemiljöer 

Vissa av landskapselementen är skyddade genom det generella biotopskyddet. För 
att bevara kulturvärdena, dvs. att hindra förfall och igenväxning, behöver land-
skapselementen skötas. I betesmarker sköts landskapselementen huvudsakligen 
genom djurens bete, men i och vid åkermark krävs att människor aktivt håller 
efter vegetationen. Jordbrukets strukturomvandling med bl.a. upphört brukande 
och följande igenväxning av marken påverkar kulturmiljöerna negativt. Skötsel av 
landskapselement i och vid åkermark har tidigare berättigat till miljöersättning från 
landsbygdsprogrammet. 2013 var omkring 20 procent av den svenska åkermarken 
ansluten till miljöersättningen, vilket innebär att landskapselementen sköttes och 

429 Naturvårdsverket 2008. Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och 
genotyper. Rapport 5910.

430 Länsstyrelsernas svar på Jordbruksverkets frågor i samband med fördjupad utvärdering 
2015.
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synliggjordes på omkring 510 000 hektar åkermark431. Landskapselement sköts 
även utanför landsbygdsprogrammet, men skötseln är något sämre än på de ele-
ment som omfattas av miljöersättning432. 

I det nuvarande landsbygdsprogrammet (2014–2020) har ersättningen för  
skötsel av natur- och kulturmiljöer och miljöinvesteringar som syftade till att res-
taurera och återskapa kulturmiljöer tagits bort.

I länsstyrelsernas uppföljning av miljömålen görs bedömningen att för att lång-
siktigt kunna nå målen som berör kulturmiljön behövs någon form av ekonomisk 
ersättning för skötsel och restaurering. Länsstyrelserna lyfter fram landsbygds- 
programmets tidigare möjlighet till miljöinvesteringar för restaurering av över-
loppsbyggnader, alléer, stenmurar m.m. som betydelsefulla433. 

Friluftsliv

Trots att inte någon egentlig uppföljning av preciseringen finns, bedöms tillståndet 
överlag som relativt gott. Det beror främst på att allemansrätten ger människor 
en god tillgänglighet till stora delar av odlingslandskapet434. Tillgängligheten till 
odlingslandskapet ser dock olika ut i olika delar av Sverige. Bristen på tillgänglig-
het är mest påtaglig i slättbygder, där hög brukningsintensitet, stora åkrar och få 
stigar vid sidan av de trafikerade vägarna begränsar den fysiska tillgängligheten. 

Landsbygdsprogrammets projektstöd och miljöinvesteringar för landskapets 
natur- och kulturmiljövärden har bidragit till att öka odlingslandskapets tillgäng-
lighet i form av iordningsställande av parkeringsplatser, byggande av stättor och 
vandringsleder435. Flera län driver både själva och i samarbete med kommunerna 
verksamheter för att öka tillgängligheten till skyddade områden eller andra värde-
fulla natur- och kulturmiljöer. Igenväxning av odlingslandskapet nämns av många 
län som ett hot mot friluftslivet.436 

Naturvårdsverkets enkät till svenska medborgare om deras friluftslivsvanor 
visar att en majoritet av dem som besökte odlingslandskapet instämde i påståen-
den om att de upplevde ostördhet, variationsrik miljö, naturpräglad miljö och att 
odlingslandskapets gav möjlighet till återhämtning.437 

431 Jordbruksverkets miljöersättningsstatistik. DAWA.
432 Jordbruksverket 2014. Utvärdering av miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer.
433 Länsstyrelsernas svar på Jordbruksverkets frågor i samband med fördjupad utvärdering 

2015.
434 Naturvårdsverket 2014. Miljömålen – Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 

etappmål 2014. Rapport 6608.
435 Jordbruksverket 2014. Årsrapport 2013 – landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013.
436 Länsstyrelsernas svar på Jordbruksverkets frågor i samband med fördjupad utvärdering 

2015.
437 Fredman, P. och Hedblom, M. 2015. Friluftsliv 2014. Delrapportering av en nationell enkät 

om svenska folkets friluftsvanor. Naturvårdsverket.
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Analys

Trots att omfattande åtgärder genomförs bedöms utvecklingen för Ett rikt 
odlingslandskap som fortsatt negativ.

De största skillnaderna gentemot förra årets redovisning är att reglerna för  
EU:s gemensamma jordbrukspolitik och utformningen av Sveriges nya landsbygds-
program har klarnat. Nedanstående text fokuserar därför på jordbruk, jordbruks-
politik och ekonomiska styrmedel inom landsbygdsprogrammet. Bedömningarna 
för målet i övrigt skiljer sig inte i någon större utsträckning från förra året. För en 
mer detaljerad genomgång av de olika preciseringarna hänvisas därför till förra 
årets årliga uppföljning438.

Jordbrukspolitiken och miljöersättningar

Möjligheten att nå Ett rikt odlingslandskap är tätt sammankopplad med jordbru-
kets och landsbygdens utveckling. Svenskt jordbruk är verksamt på en konkur-
rensutsatt marknad och utvecklingen är därmed till viss del styrd av faktorer som 
Sverige har begränsad möjlighet att påverka. Fortsätter den långsiktigt negativa 
utvecklingen för odlingslandskapets omfattning, naturtyper, biologiska mångfald 
och kulturmiljöer påverkas möjligheten att nå miljökvalitetsmålet negativt. Analy-
ser av de ekonomiska styrmedlen inom jordbruket visar att såväl gårdsstödet som 
landsbygdsprogrammets miljöersättningar är viktiga för att behålla marker i hävd 
och för att skapa arbetstillfällen på landsbygden439. Utformningen av den gemen-
samma jordbrukspolitiken inom EU är därför betydelsefull för möjligheten att nå 
Ett rikt odlingslandskap då den påverkar lönsamheten, företagsutvecklingen och 
hur jordbruksmarken förvaltas. 

LANDSBYGDSPROGRAMMET VIKTIGT STYRMEDEL 

Det centrala ekonomiska styrmedlet för odlingslandskapets natur- och kultur-
miljöer är landsbygdsprogrammet. Analyser visar att om till exempel miljöersätt-
ningarna till ängs- och betesmarker tas bort riskerar mer än hälften av dagens 

438 Naturvårdsverket 2014. Miljömålen. Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål och 
etappmål 2014. Naturvårdsverkets rapport 6608.

439 Jordbruksverket 2014. Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har 
jordbruksstöden? Rapport 2014:20.
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betesmarker att sluta hävdas440, med negativa följder för det öppna landskapet och 
dess natur- och kulturmiljövärden. Det innebär att landsbygdsprogrammet är ett 
av de viktigaste miljöpolitiska styrmedlen för att gynna odlingslandskapets hävd-
beroende värden i form av biologisk mångfald, kulturmiljö, landskapsbild och 
rekreation. Att miljöersättningarna finns kvar i god omfattning i det nuvarande 
landsbygdsprogrammet (2014–2020) är därmed positivt för arbetet med flera av 
miljökvalitetsmålets preciseringar.

FÖRÄNDRINGAR I DET NUVARANDE PROGRAMMET  
BEDÖMS FÖRSÄMRA MÖJLIGHETERNA TILL MÅLUPPFYLLELSE 

Förändringar i det nuvarande programmet jämfört med tidigare program kan 
dock försämra möjligheten att nå vissa av preciseringarna inom miljökvalitets-
målet. Speciellt kulturmiljöerna kommer att påverkas negativt då miljöersättning-
en för natur- och kulturmiljöer och flera miljöinvesteringar som fanns i tidigare 
program inte ingår i det nya programmet. Därmed kan lantbrukare inte längre 
söka ersättning för att sköta och synliggöra landskapselementen. Det kommer 
heller inte att vara möjligt att söka pengar för att restaurera överloppsbyggnader, 
stenmurar, trägärdsgårdar eller alléer. Under programperioden 2007–2013 har 
ansökningar som omfattar restaurering av 12 000 alléträd, 3 900 överloppsbygg-
nader, 40 km stenmur och 310 km trägärdsgård beviljats441. 

Det är oklart i vilken omfattning kulturmiljöer fortsatt kommer att skötas även 
utan miljöersättning. En enkätundersökning som skickats ut till Sveriges lantbru-
kare indikerar att skötseln av landskapselementen kommer att försämras som en 
följd av att ersättningen tagits bort. Intresset för rådgivning om natur- och kultur-
miljöer har dock ökat sedan 2013 och omfattar nu en fjärdedel av de som har 
miljöersättningar.442 

Förändringarna i landsbygdsprogrammet försämrar också möjligheten att  
bevara odlingslandskapets biologiska mångfald, då miljöersättningen för natur-
främjande åtgärder på åkermark och miljöinvesteringen för specialinsatser för-
svinner. De sistnämnda användes bland annat av länsstyrelserna för att genomföra 
åtgärder i åtgärdsprogram för hotade arter i odlingslandskapet. Sammantaget 
innebär det att förutsättningarna för att nå preciseringarna om odlingslandskapets 
kulturmiljöer, ekosystemtjänster och hotade arter har försämrats sedan i fjol.

440 Jordbruksverket 2014. Vilka sysselsättnings-, miljö- och samhällsekonomiska effekter har 
jordbruksstöden? Rapport 2014:20.

441 Jordbruksverkets miljöersättningsdatabas Dawa.
442 Landja Marknadsanalys 2014. Böndernas syn på miljöersättningar och deras framtidstro. 

Sveriges Lantbruk hösten 2014.
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ÄNGS- OCH BETESMARKER OCH FRAMTIDEN FÖR HÄVDBEROENDE MILJÖER

En stor del av odlingslandskapets biologiska mångfald är knuten till ängs- och 
betesmarker och en fortsatt hävd av dessa marker är central för möjligheten att nå 
Ett rikt odlingslandskap. Den nya betesmarkdefinitionen, som fokuserar på foder-
tillgång istället för antalet träd, kan medföra bättre förutsättningar för en ökad 
helhetssyn på skötseln av betesmarkerna. Landsbygdsprogrammet i sin nuvarande 
utformning bedöms dock inte vara tillräckligt för att kunna öka betesmarkernas 
omfattning. Trots flera år av miljöersättningar till betesmarker verkar inte den 
minskande arealtrenden brytas. 

Kvalitetsuppföljningen av ängs- och betesmarker visar att hälften av de betesmar-
ker som ingår i uppföljningen och som har lämnat miljöersättningsystemet fortsätter 
att skötas utan ersättning443, men det är oklart hur långsiktigt säkerställd den sköt-
seln är. Fortsatt minskande betesmarksarealer, minskad betesbaserad nötköttspro-
duktion och minskat antal nötkreatur och företag med nötkreatur (figur 37) innebär 
att avståndet till måluppfyllelse ökar, trots betesmarksersättningen. De framtidsstu-
dier som genomförts pekar också på att jordbrukets minskande omfattning kommer 
att fortsätta444. Det ekonomiska stödet till nötkreatur som införs 2015 kan dock 
leda till att arealen hävdad betesmark inte minskar i samma takt som tidigare. 

443 Eriksson, Å. m.fl. 2014. Utvärdering av miljöersättning – slutrapport. Opublicerad rapport 
till Jordbruksverket. dnr. 4.3.17-10095/13.

444 Tillväxt och värdeskapande. Delbetänkande från konkurrenskraftsutredningen 2014.  
SOU 2014:38.

Utvecklingen av antal nötkreatur och antal företag med nötkreatur de senaste 40 åren. 
Utvecklingen under perioden anges som andel av vad som fanns 1975.

 KÄLLA: JORDBRUKET I SIFFROR ÅREN 1866–2007 (JORDBRUKSVERKET 2011)
OCH STATISTISKT MEDDELANDE (JO 20 SM 1403)Nötkreatur

Företag med nötkreatur

Index 1975 = 1,00

Figur 37. Utveckling av antal nötkreatur och företag med nötkreatur 1975–2014
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STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald,  
upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska  
bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. 
Särskilt värdefulla områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.

Regeringen har fastställt åtta preciseringar: 

FJÄLLENS MILJÖTILLSTÅND: Fjällens värden för rennäringen är bevarade och fjällens 
karaktär av betespräglat storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden 

är bibehållen. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER: Fjällmiljöernas viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna. 

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Naturtyper och naturligt  
förekommande arter knutna till fjällandskapet har gynnsam bevarandestatus och  

tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.

HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER: Hotade arter har återhämtat sig och  

livsmiljöer har återställts i värdefulla fjällmiljöer.

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper inte hotar den 

biologiska mångfalden.

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 

den biologiska mångfalden inte är introducerade.

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN Fjällmiljöer med höga natur- och  
kulturmiljövärden är bevarade och förutsättningar för fortsatt bevarande och utveckling 

av värdena finns.

FRILUFTSLIV OCH BULLER: Fjällmiljöers värden för friluftsliv är värnade och bibehållna 
och påverkan från buller är minimerad.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.
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Sammanfattning

Det samlade trycket på fjällområdet bedöms att fortsätta öka, även om det enligt 
länsstyrelsernas bedömning finns betydande regionala skillnader. Omfattningen 
och uppkomna skador av terrängkörning är dock osäker då tillräcklig dokumen-
tation saknas. En positiv trend är att inslaget av ekoturism ökar vilket kan bidra 
till en hållbar utveckling. 

Inom ramen för Naturvårdsverkets forskningssatsning med koppling till miljö-
målet arrangerades en konferens våren 2014. Ännu en utlysning av forsknings-
medel genomfördes vilket kommer att avsluta programmets 2 sista år (3+2 år). 

Naturvårdsverket redovisade i juni 2014 ett regeringsuppdrag kring att föreslå 
en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att miljö- 
kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås. 

Arbetet med att stödja arbetet med framtagande av samebyarnas terräng- 
körningsplaner har fortsatt under 2014.  

Naturvårdsverket redovisade i september 2014 ett regeringsuppdrag kring 
lavinprognoser. Detta med syfte att stärka förutsättningarna för ett säkert frilufts-
liv i fjällen. 

Naturvårdsverket har under 2014 tagit fram en förnyad överenskommelse mel-
lan ingående parter i Snöskoterrådet.  

 

Resultat

Det samlade miljöarbetet i fjällen är i dagsläget inriktat på åtgärder främst kring 
fjällederna, terrängkörningsplaner, utökat planeringsunderlag för renskötseln, 
fortsatt genomförande av nationalparksplanen, informationsspridning, förslag 
till strategi för fjällen, framtagande av div åtgärdsprogram för hotade arter och 
naturtyper samt ökade forskningsinsatser. De regionala skillnaderna anges av läns-
styrelserna som påtagliga, där förutsättningen för att kunna nå miljökvalitetsmålet 
generellt bedöms vara betydligt bättre i norr än i söder anser länsstyrelserna i sin 
regionala bedömning.445 Detta är dock beroende av vilket område som ingår i  
analysen, vilket har tydliggjorts av Naturvårdsverket inom ramen för redovisning-
en av regeringsuppdraget kring att ta fram ett förslag till en strategi för miljökvali-
tetsmålet Storslagen fjällmiljö. 

445 Länsstyrelsens regionala bedömning våren 2015.
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Olika former av turism, annan exploatering samt renskötselns pågående meka-
nisering leder till fortsatta skador på mark och vegetation. Användningen av ter-
rängfordon har fortsatt ökat det senaste året liksom under de senaste 25 åren och 
barmarkskörningen behöver begränsas ytterligare för att undvika bestående ska-
dor på känsliga marker. Omfattningen och uppkomna skador av terrängkörning 
är dock osäker då tillräcklig dokumentation saknas.

En positiv trend är att inslaget av ekoturism ökar vilket kan bidra till en hållbar 
utveckling. Länsstyrelsen Västerbotten beslutade och invigde 2014 ett nytt kultur-
reservat i fjällen, Fatmomakke kyrkstad i Vilhelmina kommun

Naturvårdsverket finansierar under 2013–2017 ett forskningsprogram för att 
utveckla ny kunskap kring fjällmiljön och hur olika aktörer påverkar förutsätt-
ningarna och möjligheterna till att nå miljömålet. En webbsida på adressen   
www.storslagnafjall.se finns som samlar information kring dess ingående projekt.  
Inom ramen för forskningssatsningen arrangerades en välbesökt fjällforsknings-
konferens våren 2014. Ännu en utlysning av forskningsmedel genomfördes under 
2014 vilket kommer att avsluta programmets 2 sista år.446 Forskningsprogrammet 
är även till vissa delar samfinansierade med Riksantikvarieämbetet. 

Naturvårdsverket redovisade i juni 2014 ett regeringsuppdrag447 kring att 
föreslå en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att 
miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås. I Naturvårdsverkets skrivelse, som 
togs fram efter samråd med många andra aktörer, finns konkreta förslag på 3 nya 
etappmål samt övriga viktiga insatsområden.  En konsekvensbeskrivning finns 
även för alla föreslagna åtgärder. Det är viktigt att dessa förslag kan genomföras 
för att kunna bryta den negativa trend som finns kring miljötillståndet. 

Arbetet med samebyarnas terrängkörningsplaner har fortsatt där det under 
2014 togs fram ytterligare ett antal planer och där även markförstärkningsåtgär-
der genomfördes.  

Naturvårdsverket har även tagit fram en ny överenskommelse avseende sam-
verkan inom nationella snöskoterrådet som är en viktig del av arbetet att komma 
framåt i snöskoterrelaterade frågor.  

Fjärranalysprogrammet NILS (Nationell inventering av landskapet i Sverige) vid 
SLU har publicerat en  utvärdering av NILS data i fjällen. Målet med studien har 
varit att utreda vilka variabler i NILS som är lämpliga och möjliga att ha med i en 
regional miljöövervakning av fjällandskapet. Utgångspunkten är miljömålet Stor-
slagen fjällmiljö. I resultaten påpekas bl.a. att det inte har skett några signifikanta 
förändringar i areal fjällbarrskog, fjällbjörkskog och kalfjäll under denna tids-

446 http://www.storslagnafjall.se/
447 Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag kring att ta fram ett förslag till en 

strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö
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period (2003–2007 jämfört med 2008–2012). Att kalfjället växer igen på grund av 
klimatförändringar är något som diskuteras och det finns forskningsresultat från 
delar av fjällkedjan som stödjer detta. Intressant är den konstaterade ökningen av 
fordonsspår i hela fjällkedjan. Ett exploateringsindex som bygger på den totala 
tätheten av linjeelement har tagits fram som ett mått på total mänsklig påverkan, 
men visar inte på några skillnader över tiden. Rapporten visar att NILS redan 
idag kan leverera bra underlag för nationell och regional miljöövervakning och 
indikatorer till miljömålet Storslagen fjällmiljö. Det finns också stora möjligheter 
att utveckla miljöövervakningen i fjällkedjan för bättre och mer omfattande land-
skapsdata som underlag till en långsiktigt hållbar förvaltning av fjällandskapet448.

Resultat för respektive precisering

FJÄLLENS MILJÖTILLSTÅND 

De regionala skillnaderna är påtagliga, där det generellt är ett bättre miljötillstånd 
i norr än i söder anser länsstyrelsen i sin regionala bedömning.

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen har under flera år erbjudit samebyarna 
stöd kring att ta fram terrängkörningsplaner med möjlighet att kunna genomföra 
tillhörande markförstärkningar. Terrängkörningsplanerna syftar till att minska och 
kanalisera påverkan av terrängkörning i samband med renskötselutövning. Detta 
arbete har även fortsatt under 2014. 

Skogsstyrelsens arbete med renbruksplaner (RBP) syftar till att kartera same-
byarnas betesland. Under arbetet har det visat sig att rennäringen har behov av 
ytterligare information i form av omvärldsfaktorer men också renars rörelse-
mönster med hjälp av GPS på ren. Detta ökar förståelsen för frågor relaterade till 
rennäring och att rennäring på ett aktivt sätt kan delta i samhällsplanering. De 
långsiktiga effekterna av ett nytt RBP-koncept förväntas ge en verksamhetsnytta 
för både samebyar, myndigheter och markanvändande aktörer. Detta arbete har 
fortsatt under 2014 och planer finns på att komplettera renbruksplanerna med 
nya uppgifter som kan stärka både renskötselarbete liksom öka förståelsen mellan 
olika parter i samrådsförfaranden. 

Naturvårdsverket har under 2014 tagit fram en ny överenskommelse avseende 
samverkan inom nationella snöskoterrådet som är en viktig del av arbetet att 
komma framåt i snöskoterrelaterade frågor.

Inom ramen för forskningsprogrammet Storslagen Fjällmiljö finns flera relevan-
ta forskningsprojekt som pågått under 2014 med syfte att bygga upp mer kunskap 
inom området. Bland de projekt som bedrivs vilka är relevanta för kunskaps- 

448 http://pub.epsilon.slu.se/11677/
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behovet inom preciseringen kan nämnas Bortom konflikter,  Ett betespräglat 
landskap, Gruvdrift i fjällen, Kommunikativ kapacitet, Miljöövervakning och 
beslutstöd i fjällen samt Samverkan i Fjällen.449 

Mistra Eviem har i slutet av 2014 presenterat en systematisk utvärdering kring 
renbetets betydelse för fjällens vegetation.450 Utvärdering visar bland annat att 
forskningen måste bli mer standardiserad för att kunna besvara frågan om ren-
betets effekter. Inte minst viktigt är att få fram mer tillförlitliga uppgifter om ren-
tätheten på de platser där vegetationen undersöks. En annan slutsats är att den 
forskning som bedrivits hittills inte kan påvisa någon genomgående och tydlig 
påverkan av renbete på gräs och buskar men att örter är eftersökta av renar, vilket 
gör dem sårbara för renbete. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER – FJÄLLMILJÖERNAS VIKTIGA EKOSYSTEMTJÄNSTER  

ÄR VIDMAKTHÅLLNA.

Ett flertal etappmål om ekosystemtjänster är beslutade av regeringen, vilket inne-
bär att viktiga ekosystemtjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthål-
lande är identifierade såsom: 

– att betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster är all-
mänt kända och integreras i beslut i samhället där så är relevant och skäligt

– att öka helhetssynen på markanvändningen avseende skydd eller annat  
bevarande av områden som har särskild betydelse för biologisk mångfald 
eller ekosystemtjänster.

Under 2014  beslutade regeringen att ge Naturvårdsverket i uppdrag att genom-
föra en treårig kommunikationssatsning om ekosystemtjänster, dvs de tjänster som 
naturen ger oss människor.

I uppdraget ska vi samarbeta med ett tiotal myndigheter, länsstyrelserna och 
andra regionala aktörer. Målet är att höja medvetandegraden och förståelsen för 
ekosystem och ekosystemtjänster.

Regeringen ser strategisk kommunikation som ett viktigt verktyg i arbetet för 
att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och vill därför att Naturvårds-
verket i detta uppdrag ska arbeta målgruppsanpassat och kunskapsuppbyggande.

För att åstadkomma de nödvändiga förändringar i samhället som behövs för att 
nå målen krävs att betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av eko-
systemtjänster är allmänt kända och integrerade i ekonomiska ställningstaganden, 
politiska avväganden och andra beslut i samhället.

449 http://www.storslagnafjall.se/
450 http://www.eviem.se/sv/projekt/Renbete-och-fjallvegetation/
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GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION – NATURTYPER OCH 
NATURLIGT FÖREKOMMANDE ARTER KNUTNA TILL FJÄLLANDSKAPET HAR 
GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH TILLRÄCKLIG GENETISK VARIATION INOM 
OCH MELLAN POPULATIONER.

Länsstyrelsen i Jämtland fattade under 2014 beslut om förlängt tillträdesförbud i 
Stekenjokkområdet, omfattande ca 25 000 ha, till skydd för områdets fågelliv, för 
att komma till rätta med systematisk boplundring i området. Tack vare långsiktigt 
arbete inom fjällrävsprojekt, med bland annat utfodringsåtgärder, konstaterades 
29 föryngringar i länet 2014. 

I en rapport från Länsstyrelsen i Dalarna konstateras att sedan början av 
1900-talet har trädgränsen stigit med nästan 100 m fram till 2007. Därefter har 
ingen förändring skett. En stor del av gränsens förflyttning kan förklaras av ett 
förändrat klimat.451  

HOTADE ARTER OCH ÅTERSTÄLLDA LIVSMILJÖER – HOTADE ARTER HAR ÅTER-
HÄMTAT SIG OCH LIVSMILJÖER HAR ÅTERSTÄLLTS I VÄRDEFULLA FJÄLLMILJÖER.

Kunskapsbristen om fjällarter är fortfarande stor och resurser för ytterligare kun-
skapsinhämtning saknas i stor utsträckning. Belastningsfaktorer i form av klimat-
förändringar, kvävenedfall och ökad exploatering kommer fortsatt ha negativa 
effekter på ett flertal hotade arter.

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER – FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER 
HOTAR INTE DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN.

Främmande arter som hotar biologisk mångfald, så kallade invasiva främmande 
arter introduceras och sprids fortsatt till och inom fjällmiljön genom utsättning 
av fisk, sekundär spridning (inflyttning) av mårdhund från Finland och spridning 
av fröer längs vägbankar och järnvägar samt spridning av växter från trädgårdar. 
Oavsiktlig introduktion och spridning av främmande arter sker bl.a. genom för-
flyttning av icke rengjorda fiskeredskap och båtar och med fordon som för med 
sig jord och frö och växtdelar. Den negativa påverkan av invasiva främmande 
arter i terrestra miljön är idag lokalt begränsad och möjligt att kontrollera om 
man vidtar utrotningsåtgärder.

451 Länsstyrelsen i Dalarnas län. Trädgränsens förändring 1974 till 2013. Fotoserier från fjället 
Östra Barfredhågna i norra Dalarna. Rapport 2014:09.
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GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER – GENETISKT MODIFIERADE  
ORGANISMER SOM KAN HOTA DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN  
ÄR INTE INTRODUCERADE.

Inga genetisk modifierade organismer har under 2014 satts ut i den terrestra eller 
den akvatiska fjällmiljön såvitt Naturvårdsverket känner till. Genetisk modifierade 
organismer som är aktuella för användning i EU fram tills 2020 är jordbruks- 
grödor (potatis och majs) och genetiskt modifierade organismer som hålls i inne-
slutna anläggningar som inte kan överleva eller spridas till fjällmiljön. Forskning 
och fältförsök bedrivs med genetisk modifierad hybridasp och asp, men dessa är 
inte avsedda att sättas ut i fjällmiljön. 

BEVARADE NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN – FJÄLLMILJÖER MED HÖGA  
NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDEN ÄR BEVARADE OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
FINNS FÖR FORTSATT BEVARANDE OCH UTVECKLING AV VÄRDENA.

En utredning om den framtida förvaltningen av natur- och kulturvärden vid Jämt-
lands län fjällägenheter påbörjades under 2014.

Inom ramen för forskningsprogrammet Storslagen Fjällmiljö finns flera kultur-
miljörelaterade forskningsprojekt som pågått under 2014 med syfte att bygga upp 
mer kunskap inom området. Bakom satsningen står Naturvårdsverket i samverkan 
med Riksantikvarieämbetet. Bland annat Kulturella ekosystemtjänster i fjällen, 
Fjällens rörelsearv samt Integrerad natur- och kulturmiljövård i fjällen.452 Under 
2014 har ytterligare ett kulturreservat i fjällmiljö inrättats, Fatmomakke kyrkstad 
i Vilhelmina kommun. Därmed finns det 3 kulturreservat i fjällen. Totalt finns 43 
kulturreservat i Sverige.

Ajtte, Gaaltije och Länsstyrelsen Västerbotten har i bred samverkan med orga-
nisationer som arbetar med det samiska kulturarvet tagit fram ett nytt program453 
för att bevara, bruka och utveckla samiska kulturmiljöer. Programmet finanise-
rades av Riksantikvarieämbetet genom statsanslaget till kulturmiljövård och blev 
klart i december 2014. Programmet visar på tillståndet och utvecklingsmöjlighe-
terna för det samiska kulturlandskapet och kan användas som ett underlag i sam-
hällsplanering, bidragsfördelning och för att initiera forskningsinsatser.

FRILUFTSLIV OCH BULLER – FJÄLLMILJÖERS VÄRDEN FÖR FRILUFTSLIV ÄR  

VÄRNADE OCH BIBEHÅLLNA OCH PÅVERKAN FRÅN BULLER ÄR MINIMERAD.

Undersökningar om hur besökarna upplever fjällandskapen saknas i stort, men 

452 http://www.storslagnafjall.se/
453 www.ajtte.com
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pågående forskning vid MittUniversitetet ingående i Naturvårdsverkets Fjällforsk-
ningssatsning kommer att kunna generera ny kunskap. Bland pågående projekten 
kan nämnas Den nya fjällupplevelsen samt Bortom konflikter. 

ETOUR publicerade under 2014 en rapport454 kring trender avseende besök och 
besökare i fjällen 

Naturvårdsverket har under 2014 redovisat en nulägesbeskrivning  för fjälleds-
systemet där även en bedömning av underhållsbehovet finns beskrivet. 

Analys

Bristerna i genomförande av miljöarbetet ligger främst i bristande tillsyn av både 
terrängkörning, jakt och fiske eller andra miljörelaterade lagöverträdelser. För  
kulturmiljörelaterade frågor är bristen på kunskap och avsaknad av resurser för 
skötsel och utveckling fortsatt stor. De regionala skillnaderna är dock påtagliga, 
där miljötillståndet generellt är bättre i norr där de nordliga delarna av fjällvärl-
den kännetecknas av stora obrutna fjällområden än i söder där det är många 
intressen som ska samsas om en begränsad resurs, påpekar länsstyrelserna i sin 
regionala bedömning. 

Fjällmålet är komplext, måluppfyllelsen är även svårbedömd inom olika ämnes-
områden där man inte med säkerhet kan bedöma vilka effekter föreslagna åtgär-
der har eller har haft. Det är angeläget att åtgärda identifierade problem och både 
använda befintliga liksom ta fram nya styrmedel för att motverka skadlig exploa-
tering.

Naturvårdsverket redovisade i Juni 2014 ett regeringsuppdrag kring att föreslå 
en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att miljö- 
kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö nås. I Naturvårdsverkets skrivelse finns kon-
kreta förslag på 3 nya etappmål samt övriga viktiga insatsområden.  En konse-
kvensbeskrivning finns även för alla föreslagna åtgärder. 

Regeringen har därefter remitterat skrivelsen till ett 70-tal organisationer där 
många har bidragit med svar och nya förslag. Det bedöms vara av stor vikt att 
åtgärdsarbetet med utgångspunkt ur dessa förslag kan komma igång omgående så 
att miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö kan uppnås till 2020. För flertalet av 
dessa förslag krävs att regeringen ger relevanta myndigheter resurser och uppdrag 
samt tillsätter utredningar.  

454 http://www.storslagnafjall.se/globalassets/storslagen-fjallmiljo/rapport_
besokochbesokareifjallenpdf
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Fjällens miljötillstånd  

Identifierade hinder som påverkar möjligheten att uppnå preciseringen är fram-
förallt krympande och fragmenterade marker på grund av exploateringar (bland 
annat gruvor, vindkraft, infrastruktur, skogsbruk) samt försämrad beteskvalitet 
och betesro bland annat på grund av skogsbruket (genom exempelvis gödsling, 
avverkning, markberedning), samt förekomst av stora rovdjur. I framför allt södra 
fjällen är störningar från friluftsliv runt större anläggningar ett problem för ren-
näringen. I norr karaktäriseras fjällområdet av fortsatt stora sammanhängande 
obrutna fjällområden, där viss exploatering skett i anslutning till det fåtal vägar 
som går igenom eller in mot fjällen. 

Besökstrycket och exploatering är betydligt större i södra delen, där fjällområ-
dena är mindre och i vissa fall kringgärdade av turistisk verksamhet. 

Sammantaget leder dessa två hinder till krympande handlingsutrymme och 
flexibilitet för renskötseln, framförallt i södra fjällområdet. Andra hinder är bland 
annat att rennäringens sårbarhet ökar genom direkta och indirekta effekter av 
klimatförändringen, ökad frekvens av nederbörd i form av regn under senhösten 
och vintern leder till isbildning som kan medföra att betet blir ”låst”. Fortsatt 
avsaknad av en giltig renbeteskonvention som möjliggör mer omfattande bete för 
svenska renar i Norge gör det svårare att optimera renbetet för berörda samebyar. 
De har svårt att hålla tillräcklig många renar i vissa områden för att upprätthålla 
betestrycket.  Otillräcklig forskning och utveckling kring rennäring och renbete 
påverkar möjligheten negativt att uppnå preciseringen.

Ekosystemtjänster 

Kunskapen om ekosystemens tillstånd i fjällen finns i nuläget dels på specifik lokal 
nivå för vissa arter och naturtyper dels på en översiktlig nivå för hela den alpina 
regionen genom rapporteringen enligt habitatdirektivet. Tillståndet hos natur-typerna 
i fjällen är i nuläget gynnsamt utom för glaciärer. Med rådande förändringar av kli-
mat, exploatering och turism är det viktigt att skapa en tydlig bild av vilka processer 
och funktioner som ger upphov till de ekosystemtjänster som förknippas med fjällen. 
Kunskapsbristen är dock stor om vilken påverkan fjällen och dess ekosystem tål.

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 

Det finns fortfarande stora brister i kunskap hur arters och naturtypers bevarande- 
status påverkas av brist på konnektivitet, till exempel vilka effekter Natura 
2000-nätverket har på bevarandestatusen i hela den biogeografiska regionen.
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Bevarade natur- och kulturmiljövärden 

För att bevara fjällmiljöer med höga kulturvärden krävs långvarigt skydd, skötsel 
och restaurering. I dagsläget är bara en mindre del av fjällen inventerad och därför 
saknas kunskap om fjällens bebyggelsemiljöer samt forn- och kulturlämningar.  
Det saknas även resurser till skydd, vård och utveckling av kulturmiljöerna. För 
att säkerställa bevarande av fjällens kulturmiljöer krävs långsiktigt skydd och 
möjligheter till vård och restaurering.

Det omfattande naturskyddet gör att det förvisso finns ett visst skydd för  
kulturmiljön mot främst storskalig exploatering. Men det förutsätter att kultur-
miljövärdena är kända. Uppföljning har dock visat att naturskyddade områden i 
fjällen endast  i liten omfattning har beaktat kulturmiljövärden. Möjligheterna att 
värna kulturmiljöer i fjällen försvåras både av det dåliga kunskapsläget och av att 
många kulturmiljöer saknar juridiskt skydd.

Skyddet som naturreservat ger omfattar dock inte mineralprospektering då  
denna inte anses strida mot naturreservatens syfte. Eftersom kulturmiljöer van-
ligtvis inte beskrivs i naturreservatsbeslut och inte heller tas upp i skötselplaner 
är skador och förstörelse av kulturmiljöer i samband med till exempel mineral-
prospektering helt lagenliga såvida inte miljöerna skyddas enligt Kulturmiljölagen.

Gruv- och turismnäringar och vatten- och vindkraft utgör exploateringshot i 
delar av fjällvärlden. Även skogsbruk i fjällnära skogar utgör ett hot i tidigare ej 
slutavverkade skogar. Minerallagen utgör en särskild problembild då undersök-
ningstillstånd i dagsläget ges utan krav på miljökonsekvensbeskrivning. Även om 
bara en bråkdel (cirka en av hundra) av undersökningstillstånden leder till gruv-
drift kan undersökningar och provborrningar i sig ibland innebära ingrepp med 
skador på kulturmiljövärden, och även problem för renskötseln. 

Vindkraftsutbyggnad kan, där exploateringen sker, utgöra ett stort hot i form 
av den infrastruktur som krävs i samband med utbyggnaden och i ett större land-
skapsperspektiv även för upplevelsevärden. 

Friluftsliv och buller

Fjällets natur och dess förutsättningar för friluftsliv är under förändring. På sikt 
kan klimatförändringarna komma att flytta vegetationszoner och påverka väder-
leken. Med det ändras möjliga tider och lämpliga förutsättningar för att bedriva 
vissa typer av friluftsliv.

Infrastrukturen i fjällen i form av vandrings- och skidleder har skiftande status 
och kvalitet. Det statliga ledsystemet har identifierade brister i underhållet. Det 
kan gälla både skyltning och tillgång till spänger och broar. När det gäller ”lokala 
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leder” i naturreservat och nationalparker, kommunala leder samt ledsystem med turist-
destinationer som huvudmän kan utvecklingen upplevas vara delvis positiv.  

Sommarleder behöver delvis nya sträckningar som fungerar bättre sett till de regionalt 
ökande turistströmmarna och vinterleder behöver nya sträckningar med bättre snöförhål-
landen. För dessa insatser krävs resurser.

En ändamålsenlig skyltning är eftersatt i flera delar av fjällen vilket i sin tur påverkar 
säkerheten. För det motoriserade friluftslivet krävs det informationssatsningar och folk-
bildning om hur och var man får framföra motorfordon i naturen. 

Antal tillstånd

Figur 38. Undersökningstillstånd för bergmineral i fjällänen

 KÄLLA: BERGSTATENS DATABAS, MARS 2015. MILJÖDATAPORTALEN. © LANTMÄTERIET.

Figuren visar beviljade undersökningstillstånd för metall och industri-
mineral, vilket också är den dominerande kategorin av utfärdade 
undersökningstillstånd i fjällänen. Även undersökningstillstånd för olja,
gas och diamant kan utfärdas, något som dock inte visas i figuren. 
Med undantag för en markant nedgång år 2008 samt för 2013 och 
2014, är den generella trenden att antalet beviljade undersöknings-
tillstånd har ökat mycket kraftigt sedan år 2000. En indikation
på att intresset för mineralutvinning har ökat i de svenska fjällen.

Beviljade undersökningstillstånd,
metaller och industrimineral samt
potentiella påverkanszoner om 5 km 
(röd zon) och 10 km (gul zon). 
Ca 200 av 900 undersöknings-
koncessioner ligger inom fjällområdet.
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Not. Ett undersökningstillstånd innebär att ett företag har rätt att inom ett avgränsat område undersöka 
om det finns brytvärda ämnen. Fler beviljade undersökningstillstånd leder sannolikt till fler beviljade be-
arbetningskoncessioner och ger därmed en indikation på vilket tryck som föreligger på fjällresursen från 
gruvindustrin. Undersökningstillstånden ger upphov till negativ påverkan i form av buller och minskad 
grad av upplevd ursprunglighet.
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GOD BEBYGGD MILJÖ
ANSVARIG MYNDIGHET: BOVERKET

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam  
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och  
kulturvärden ska tas till vara 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.

Regeringen har fastställt tio preciseringar: 

HÅLLBAR BEBYGGELSESTRUKTUR: En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har ut- 
vecklats både vid nylokalisering av byggnader, anläggningar och verksamheter och  
vid användning, förvaltning och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som  
byggnader är hållbart utformade. 

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING: Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och 
landsbygd är planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, 
ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

INFRASTRUKTUR: Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten-  
och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk planering 
samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad till människors 
behov, för att minska resurs- och energianvändning samt klimatpåverkan, samtidigt som 
hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, estetik, hälsa och säkerhet. 

KOLLEKTIVTRAFIK, GÅNG OCH CYKEL: Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energi-
effektiva och tillgängliga och att det finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och 
cykelvägar. 

NATUR- OCH GRÖNOMRÅDEN: Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till 
bebyggelsen med god kvalitet och tillgänglighet.

KULTURVÄRDEN I BEBYGGD MILJÖ: Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i 
form av värdefulla byggnader och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, 
används och utvecklas. 

GOD VARDAGSMILJÖ: Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, 
service och kultur. 

HÄLSA OCH SÄKERHET: Människor inte utsätts för skadliga luftföroreningar, kemiska 
ämnen, ljudnivåer och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

HUSHÅLLNING MED ENERGI OCH NATURRESURSER: Användningen av energi, mark, vatten 
och andra naturresurser sker på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt 
för att på sikt minska och att främst förnybara energikällor används. 
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HÅLLBAR AVFALLSHANTERING: Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att 
använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det 
avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan  
på och risker för hälsa och miljö minimeras.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR POSITIV.

Sammanfattning

Boverkets bedömning är att utvecklingen för miljökvalitetsmålet är svagt positivt 
mycket tack vare bättre kunskapsunderlag, strategier som har antagits och åt- 
gärder som genomförs. Dessa kommer på sikt att leda till en bättre måluppfyllelse.

Kommunernas kunskapsunderlag och uppdatering av sina styrande dokument 
ger förutsättningar för att leda arbetet i rätt riktning. Många av de negativa effek-
terna som påverkar en god bebyggd miljö härstammar från transportsystemet. I 
dessa sammanhang är det främst utsläpp till luft, buller och trängsel. I detta sam-
manhang är det positivt att personbilstrafiken har stagnerat sedan 2006 och 2013 
var antalet färdade personbilskilometrar lägre än 2012.

Under 2014 har en rad arbeten inom bullerområdet pågått och bland annat har 
lagändringar inom Plan- och bygglagen antagits och Boverket och Naturvårds-
verket har tagit fram ett förslag till en vägledning om industri- och annat verksam- 
hetsbuller.

Den positiva trenden inom energianvändningen i bostäder och lokaler fortsätter. 
För att förbättra barn och ungas tillgång till bra utemiljöer har Boverket under 

året tagit fram en vägledning som förklarar relevant lagstiftning, ansvarsfördel-
ning samt ger praktiska exempel. Vägledningen är även kopplad till ett allmänt 
råd om friytor för utevistelser.
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Resultat

Hållbar bebyggelsestruktur och hållbar samhällsplanering

Under 2014 har Miljömålsberedningen redovisat sitt betänkande om hållbar an-
vändning av mark och vatten455. De förslagna etappmålen och åtgärderna för grön 
infrastruktur, klimatanpassning och dagvattenhantering har även bäring på God 
bebyggd miljö.

I ett förslag till strategi för God bebyggd miljö har Boverket tagit fram förslag 
till etappmål och åtgärder inom bland annat kommunernas samhällsplanering, 
persontransportresandet och hållbart byggande.456 

Plattform för hållbar stadsutveckling har etablerats under året med syfte att 
främja en hållbar stadsutveckling genom en ökad samverkan, samordning, kun-
skapsutveckling, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte. 

455 Miljömålsberedningen, 2014. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark  
och vatten. SOU 2014:50

456 Boverket, 2014. Ett förslag till strategi att nå miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.

Figur 39. Kommunernas tillgång till planeringsunderlag inom olika områden, 2009–2014

 KÄLLA: BOVERKET, 2014. MILJÖMÅLSENKÄTEN

Andel kommuner (av de som svarade) med aktuella dokument inom relevant område för hela 
eller del av kommunen. Svarsfrekvensen 2014 var 75 procent.
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2014 hade en tredjedel av kommunerna en översiktsplan som antogs den senas-
te mandatperioden. Mindre än en femtedel har översiktsplaner från 1990-talet.  
Det är få kommuner som aktualitetsprövar sina planer (18 kommuner under 
2014), även om det höga antalet sammanfattande redogörelser från länsstyrelser 
(117 st under 2014) kan tyda på att aktualiseringsbehovet finns. Flera kommuner 
använder sig av fördjupningar och tillägg för att göra planen mer aktuell. Uppfölj-
ningen under de senaste åren har visat att kommuner ofta hoppar över aktualitets- 
prövningen om planen har hög ålder. Kommunen väljer då ofta att istället göra en 
ny översiktsplan457. 

Jämfört med 2013 har andelen kommuner med aktuella planeringsunderlag 
som program och strategier för miljöanpassade transporter, handel458, kultur- 
värden, grön- och vattenstruktur och energi ökat med mellan två och åtta procent-
enheter.459 I ett längre tidsperspektiv är det dokument för transporter och energi 
som har ökat mest.

Infrastruktur och kollektivtrafik, gång och cykel

Den 8 april 2014 fastställde regeringen den nationella planen för transportsyste-
met 2014–2025460. Riksdagen har beslutat att den ekonomiska ramen för åtgärder 
i den statliga transportinfrastrukturen ska uppgå till 522 miljarder kronor för  
pla-neringsperioden 2014 till 2025. Medlen fördelas så här:

• 86 miljarder kronor till drift, underhåll och reinvestering av statliga järnvägar
• 155 miljarder till kronor för drift och underhåll av statliga vägar inklusive  

bä-righet, tjälsäkring och rekonstruktion av vägar samt statlig medfinansie-
ring av enskilda vägar

• 281 miljarder kronor till utveckling av transportsystemet

Den nationella planen fick stark kritik vid remitteringen från flera myndigheter 
däribland Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Transportstyrelsen 
för att den utgick från en prognos som bygger på en trafiktillväxt som inte är för-
enlig med klimatmålen. 

I verkligheten har antalet färdade personkilometer med bil minskat mellan 2012 
och 2013 och antalet färdade personbilskilometrar var 2013 den lägsta sedan 
2006. Personbilen är dock fortfarande det fordonsslag som dominerar resorna i 

457 Boverket, 2015. Plan- och byggenkät 2014.
458 Resultat för dokument för handel jämförs mellan åren 2012–2014
459 Boverket, 2014. Miljömålsenkät 2014.
460 Trafikverket, 2013. Förslag till nationell plan för transportsystem 2014–2025.
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Sverige. 2013 var persontransportarbetet för personbilar 107,6 miljarder person-
kilometer, vilket motsvarar 79 procent av allt landbaserat transportarbete. Som 
jämförelse var järnvägen tvåa på listan och stod för 11,9 miljarder personkilome-
ter, eller 9 procent av transportarbetet. Kollektivtrafiken (buss, tunnelbana och 
spårväg) har varit relativt konstant sedan slutet på 1980-talet och låg år 2013 på 
11,1 miljarder personkilometer, vilket motsvarar 8 procent av det totala person-
transportarbetet. Motsvarande siffra för gång- och cykeltrafik var 4 procent.

Miljöpåverkan från transporter är svagt positiv om man tittar på det senaste 
året med en svag minskning av persontransportarbetet för personbilstrafiken sam-
tidigt som utsläppen av klimatgaser från fordonen har minskat till följd av energi-
effektivare bilar.

Natur- och grönområden

Den senaste statistiken visade att år 2005 hade 85 procent att tätortsinvånarna 
minst ett grönområde i närheten av bostaden. Utvecklingen följs dock inte upp 
regelbundet. 

Miljarder personkilometer

Figur 40. Utveckling i persontransporter redovisade i antalet färdade personkilometer 
1950–2013

 KÄLLA: TRAFIKANALYS, 2014

Persontransporter domineras tydligt av bilen, en utveckling som har pågått sedan 50-talet. 
Sedan 2006 observeras en avmattning av personbilstransporter. 
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Utifrån förslag i propositionen om biologisk mångfald461 har arbetet pågått med 
kommunikationssatsningar om ekosystemtjänster462. Under 2014 har Naturvårds-
verket och berörda myndigheter på nationell och regional nivå också arbetat med 
uppdraget om framtagande av regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. 
Syftet med planerna är att stärka helhetssynen på landskapet i den fysiska plane-
ringen genom att ta fram bättre underlag och prioritera insatser för grön infra-
struktur i samverkan mellan olika aktörer.463 

Kulturvärden i bebyggd miljö

Färre hus skyddas med hjälp av rivningsförbud, då antalet i detaljplaner har  
minskat mellan åren 2013 och 2014. Det innebär att risken att värdefulla kultur-
byggnader rivs när nytt ska byggas ökar.  

God vardagsmiljö

Andelen av befolkningen som har mindre än en kilometer till livsmedelsbutik 
minskade från 51,2 procent 2011 till 47,6 procent 2013. Detta är en minskning 
med sju procent totalt i riket. Allt fler bor nära såväl vårdcentral som grundskola. 
För grundskola var ökningen under samma tidsperiod två procentenheter till 50,9 
procent medan andelen boende nära vårdcentral har ökat med 3,1 procentenheter 
till 29,3 procent 2013.464 

För att förbättra barn och ungas tillgång till bra utemiljöer vid framför allt 
skolor och förskolor har Boverket tagit fram en vägledning som förklarar relevant 
lagstiftning, ansvarsfördelning samt ger praktiska exempel. Vägledningen är kopp-
lad till ett allmänt råd om friytor för utevistelse.465 

461 Regeringen, 2014. En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster.  
Prop. 2013/14:141

462 Regeringen, 2014. Uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster. 
Regeringsbeslut I:17.

463 Regeringen, 2014. Uppdrag att ta fram riktlinjer och en genomförandeplan avseende 
regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Regeringsbeslut I:5

464 Trafikanalys, 2014. Uppföljning av de transportpolitiska målen. Rapport 2014:5
465 BFS 2015:1 – FRI 1 Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, 

förskolor, skolor eller liknande verksamhet.
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Hälsa och säkerhet

Sedan undersökningen av det svenska bostadsbeståndet 2007–2008 har ingen ny 
nationell uppföljning av tillståndet i inomhusmiljön genomförts. 

Byggbranschens inhemska användning av hälsofarliga kemiska produkter upp-
gick till ca 1 200 kton år 2011. Betongtillverkningen står för ungefär hälften av 
användningen. Detta är en ökning med drygt 200 kton jämfört med året innan. 
Däremot har användningen av miljöfarliga kemiska produkter inte ökat nämn-
värt under samma period.466 

Boverket administrerar statens bidrag till radonsanering i egnahem tillsammans  
med landets länsstyrelser. Under de senaste åren har antalet ansökningar av radon- 
bidraget minskat kraftigt. Regeringen angav i beslut 19 december 2013 
(S2013/8937/SAM) att Boverket får använda 500 000 kr av anslaget för att 
genomföra en utvärdering av bidraget.

Under 2014 inkom 2 243 ansökningar motsvarande 28,8 miljoner kr. Antalet 
ansökningar minskade jämfört med föregående år och av det disponibla anslaget 
återstod 9,2 miljoner kr. Boverkets arbete med radonbidraget bidrar till att nå  
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Från och med 2015 kommer radon- 
bidraget att avvecklas.

Inom bullerområdet har lagändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen 
trätt i kraft de 2 januari 2015. Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och 
bygg-nadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet, bland annat 
med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och till möjligheterna att förebygga 
bullerstörningar. Plan- och bygglagen ger också kommunen möjligheter att besluta 
om planbestämmelser med skyddsåtgärder som reglerar buller. Från och med den 
2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i planbeskrivning till detaljplan 
eller i bygglov. Bullervärdena ska alltså inte alltid anges, utan bara när det är nöd-
vändigt. Om bullerberäkningen är korrekt utförd kan en tillsynsmyndighet inte 
påverka de fastställda bullervärdena vid en senare prövning. Till följd av ovan 
beslutade lagändringar kommer under 2015 kompletterande ändringar att införas 
i miljöbalken.

Boverket och Naturvårdsverket arbetar gemensamt med att ta fram en vägled-
ning om industri- och annat verksamhetsbuller vid såväl planläggning som tillsyn. 
Under 2014 har ett utkast till vägledning redovisats och vägledningen kommer att 
ges ut under 2015.

Under 2014 kom det även ett förslag till förordning om trafikbuller som var ute 
på remiss hösten 2014. Förordningen planeras träda i kraft under 2015.

466 Boverket, 2014. Miljöpåverkan från bygg och fastighetsbranschen.
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Hushållning med energi och naturresurser

Energianvändningen per kvadratmeter i bostäder och lokaler har följt den tidigare 
positiva trenden och minskat (0,5 procent) mellan 2011 och 2012. Även den tidi-
gare ökande elanvändningen för annat än uppvärmning har minskat något under 
samma period.467  

Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetsförvaltning samt väg- och 
järnvägsanläggningar var drygt 12 000 kton år 2011. Fastighetsförvaltningen står 
för ca tre fjärdedelar av utsläppen. Om uppvärmningen i bostäder och lokaler 
räknas bort är utsläppen från denna bransch lika stora som från byggbranschen. 
Trenden har varit stabil mellan 2008 och 2011.468 

 

467 Energimyndigheten, 2014. Energiindikatorer 2014. ER 2014:10
468 Boverket, 2014. Miljöpåverkan från bygg och fastighetsbranschen.

kWh/m2

Figur 41. Temperaturkorrigerad energianvändning avseende uppvärmning, varmvatten och 
övrig elanvändning i bostäder och lokaler räknat per kvadratmeter uppvärmd yta, 1995–2012

 KÄLLA: ENERGIMYNDIGHETEN OCH SCB

Den temperaturkorrigerade energianvändningen för uppvärmning och varmvatten per kvadratmeter 
i bostäder och lokaler fortsätter att minska sedan 1995. Användning av hushålls-, fastighets- och 
verksamhetsel går i motsatt riktning jämfört med energianvändning för uppvärmning.

Not. Temperaturkorrigering används för att kunna jämföra energianvändning för uppvärmning mellan
olika år och innebär justering av den faktiska energianvändningen med avseende på hur varmt eller kallt
året varit jämfört med normalåret.
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Hållbar avfallshantering

Naturvårdsverket fastställde i december 2013 ett nationellt avfallsförebyggande 
program där mål sattes upp och en rad exempel på åtgärder angavs som olika 
aktörer kan vidta. Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket 
och flera andra aktörer har initierat dialoger för att minska avfallsmängderna och 
minska mängderna farliga ämnen i produkter. Fokus har särskilt varit på textil-
branschens och livsmedelskedjans aktörer. Kemikalieinspektionen har tagit fram 
en vägledning för de som producerar, importerar och säljer varor så att de lättare 
kan uppfylla kraven på information till kunder om varor som innehåller farliga 
ämnen.

Analys

Bedömning av utvecklingen för miljön

Utifrån tillståndet i miljön och det miljöarbete som görs, är bedömningen att 
utvecklingen för miljökvalitetsmålet är svagt positiv. Starkt skiftande förutsätt-
ningar och möjligheter i landets kommuner försvårar dock bedömningen. 

Trots att utvecklingen av delar av målet inte är så positiv, bedömer Boverket 
att övergripande satsningar och en ökad medvetandenivå om många av frågorna  
medför att utvecklingen i miljön i stort förbättras, om än långsamt. 

Den största utmaningen för att nå miljökvalitetsmålet är urbaniseringen. Allt 
fler människor på mindre yta och ökad konkurrens om marken ställer höga krav 
på planering och byggande för att utvecklingen i den byggda miljön ska ske på ett 
hållbart sätt. Samtidigt riskerar många mindre tätorter att glesas ut och bilanvänd-
ningen öka när tillgång till service och kollektivtrafik minskar.

Plattformen för hållbar stadsutveckling, Boverkets förslag till strategi för God 
bebyggd miljö och Miljömålsberedningens betänkande om hållbar användning av 
mark och vatten är viktiga för att möta de krav som urbaniseringen medför. Om 
de föreslagna etappmålen går igenom och åtgärderna genomförs förväntas detta 
stärka arbetet mot en god bebyggd miljö.

Genom att många kommuner tar fram nya översiktsplaner kan PBL:s nya regler 
få genomslag under de närmaste åren. Enligt dessa ska översiktsplanen bli mer 
strategisk och samordnas med relevanta nationella och regionala mål för en håll-
bar utveckling, bland andra miljökvalitetsmålen. Härigenom kan kommunens 
utveckling sättas in och förhålla sig till ett större geografiskt perspektiv.
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Flera rapporter och utredningar, däribland utredningen om Fossilfri fordons-
trafik, konstaterar att det krävs en minskad personbilstrafik för att nå våra klimat- 
och miljömål. En förutsättning för att göra detta är genom en ökad andel kollek-
tivtrafik samt gång- och cykeltrafik. För att förstärka kollektivtrafiken har många 
kommuner idag strategier som innebär att ny bebyggelse planeras i kollektivtrafik-
starka stråk och/eller i stationsnära lägen. Detta ger underlag för ökad turtäthet 
och leder också till ett ökat behov av goda gång- och cykelförbindelser mellan 
bebyggelsen och kollektivtrafiken. Ett minskat transportbehov med personbil leder 
till minskade bullernivåerna och luftföroreningarna, och därmed en bättre mål-
uppfyllelse för God bebyggd miljö.

De relativt nyinrättade åtgärdsvalsstudierna, vars metodik har tagits fram i sam-
verkan mellan Trafikverket, Boverket och Sveriges kommuner och landsting, ger 
goda möjligheter att påverka det framtida resandet i en hållbar riktning. Åtgärds-
valsstudierna ger större möjlighet att påverka planeringsprocessen i tidiga skeden 
i och med att planeringen nu ska ske i samverkan mellan myndigheter, kommuner 
och näringsliv.

Den nationella planen för transportsystemet 2014–2025 pekar på fortsatt öka-
de bildominans, vilket motsägs av de senaste årens avmattning av antalet färdade 
kilometer med bil. Det är också positivt att många kommuner arbetar med åtgär-
der för att utveckla gång-, cykel- och kollektivtrafik. De senaste årens minskade 
personbilstrafik och allt energieffektivare bilar har bidragit till minskade utsläpp 
av växthusgaser.

Den ökade uppmärksamheten för grönstrukturfrågor och människors möjlig-
heter till utevistelser gynnar miljökvalitetsmålet trots de uppenbara riskerna att 
förtätning sker på grönområden. Nya allmänna råd och vägledning om barns 
utemiljö lyfter också utemiljöns betydelse och ger verktyg för dess utveckling och 
bevarande bland annat i tätortsmiljöer.

Tillgängligheten för boende till både vårdcentral och grundskola har förbättrats 
i de flesta kommuntyperna. Utvecklingen har dock gått åt motsatt håll för livs- 
medelsbutiker där tillgängligheten har minskat i alla typer av kommuner. De varie-
rande resultaten gör det svårt att bedöma om det blivit enklare eller svårare att 
klara vardagslivet utan långa resor. 

För att kulturvärden i bebyggd miljö ska bevaras, användas och utvecklas måste 
hela kedjan av tillgång till kompetens och kunskapsunderlag samt tillämpning av 
lagstiftning fungera. Kraftfulla åtgärder krävs: främst förbättrad tillämpning av 
befintligt regelverk, kunskapsuppbyggnad och ökade ekonomiska och personella 
resurser. Frågan om bebyggelsens kulturvärden måste prioriteras på såväl natio-
nell, som regional och kommunal nivå. Trots flera insatser från Riksantikvarie-
ämbetet och Boverket för att öka kunskapen som till exempel en gemensam digital 
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vägledning om kulturvärden i plan- och bygglagssystemet är preciseringen är inte 
möjlig att nå till 2020 med idag beslutade eller planerade styrmedel. 

Det behövs ytterligare överenskommelser, såväl nationellt som internationellt, 
för att begränsa trafikbullret. Särskilt behöver resurser inriktas mot åtgärder för 
att begränsa bullret vid källan, samt för att åtgärda de mest utsatta bostäderna/
områdena.

Det pågår många åtgärder inom framför allt energiområdet och den positiva 
trenden med minskande energianvändning i byggnader förväntas fortsätta. Bo-
verket har bland annat påbörjat arbetet med ett regeringsuppdrag som innebär 
att analysera och föreslå en definition av energiprestanda att tillämpas för energi-
hushållningskrav avseende nära-nollenergibyggnader, samt föreslå kvantitativa 
riktlinjer för energihushållningskrav avseende nära-nollenergibyggnader.

Däremot anses befintliga styrmedel inom avfallsområdet inte tillräckliga för att 
förebygga mängderna och öka resursutnyttjandet, utan det kommer att krävas att 
de styrmedel och åtgärder som föreslås i nationella planer/program och i redo- 
visade regeringsuppdrag verkligen genomförs i stor omfattning. 
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ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV
ANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för  
nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 
samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i  
långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor  
ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald,  
som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.

Regeringen har fastställt åtta preciseringar: 

GYNNSAM BEVARANDESTATUS OCH GENETISK VARIATION: Bevarandestatusen för i  
Sverige naturligt förekommande naturtyper och arter är gynnsam och för hotade arter 
har statusen förbättrats samt att tillräcklig genetisk variation är bibehållen inom och 
mellan populationer.

PÅVERKAN AV KLIMATFÖRÄNDRINGAR: Den av klimatscenarier utpekade förhöjda risken 
för utdöende har minskat för de arter och naturtyper som löper störst risk att påverkas 
negativt av klimatförändringar. 

EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH RESILIENS: Ekosystemen har förmåga att klara av störningar 
samt anpassa sig till förändringar, som ett ändrat klimat, så att de kan fortsätta leverera 
ekosystemtjänster och bidra till att motverka klimatförändringen och dess effekter.

GRÖN INFRASTRUKTUR: Det finns en fungerande grön infrastruktur, som upprätthålls 
genom en kombination av skydd, återställande och hållbart nyttjande inom sektorer,  
så att fragmentering av populationer och livsmiljöer inte sker och den biologiska  
mångfalden i landskapet bevaras.

GENETISKT MODIFIERADE ORGANISMER: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 
den biologiska mångfalden inte är introducerade.

FRÄMMANDE ARTER OCH GENOTYPER: Främmande arter och genotyper inte hotar  
den biologiska mångfalden.

BIOLOGISKT KULTURARV: Det biologiska kulturarvet är förvaltat så att viktiga natur-  
och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för ett fortsatt bevarande och 
utveckling av värdena. 

TÄTORTSNÄRA NATUR: Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och 
den biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för människan.

UTVECKLINGEN I MILJÖN ÄR NEGATIV.
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Sammanfattning

Under 2014 tog riksdagen beslut om En svensk strategi för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster med ytterligare fem etappmål469. Där står också att läns-
styrelserna ska utveckla regionala handlingsplaner för grön infrastruktur. Natur-
vårdsverket påbörjade under 2014 uppdraget att ta fram riktlinjer och en genom-
förandeplan för dessa. Miljömålsberedningen överlämnar delbetänkandet Med 
miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten470. Därmed slutre-
dovisas uppdragen om en långsiktigt hållbar markanvändning och en hållbar och 
sammanhållen vattenpolitik. 

Naturvårdsverket ges också i uppdrag att, i samarbete med flera andra myndig-
heter, genomföra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster. 

Förslag på åtgärdsarbetet i fjällen tas fram i Förslag till en strategi för miljö-
kvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö471.

OECDs granskning av Sveriges miljöpolitik472 rekommenderar bl.a. att ytter-
ligare ansträngningar görs för att integrera miljöhänsyn och uppnåendet av miljö-
målen i fysiska planer, att nationella miljökrav eller bindande riktlinjer för mark-
användning fastställs samt att tillämpningen av miljökonsekvensbeskrivningar i 
kommunal fysisk planering stärks.

Den nya programperioden för EU:s gemensamma jordbrukspolitik påbörjas 
under 2015. En preliminär analys av förslaget till det nya programmet visar för-
sämringar av miljö- och klimatersättningar jämfört med det förra programmet. 
Bland annat har miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer och för riktade 
åtgärder för biologisk mångfald på åkermark tagits bort under 2014.

En ny EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter antas. Naturvårdsverket redovisar ett 
regeringsuppdrag där man i samråd med Jordbruksverket och Havs- och vatten-
myndigheten och med syfte att implementera den nya EU-lagstiftningen i Sverige 
har reviderat den nationella strategin och handlingsplanen om främmande arter 
från 2008473. Fokus har varit på behov av insatser för att uppfylla förordningen.

469 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringens proposition 
2013/14:141

470 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50
471 Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Redovisning av ett 

regeringsuppdrag. Naturvårdsverket. SKRIVELSE 2014-06-05 NV-04173-13
472 OECD (2014), OECD Environmental Performance Reviews: Sweden 2014, OECD 

Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264213715-en
473 Invasiva främmande arter – Redovisning av ett regeringsuppdrag. 2014. NV-00684-14.
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Resultat

År 2014 redovisade Sverige för femte gången vad vi gjort för att följa konventio-
nen om biologisk mångfald (CBD)474. Mycket av detta arbete sker inom ramen för 
våra 16 miljökvalitetsmål. De nationella rapporterna är underlag till rapporten 
Global Biodiversity Outlook (GBO4)475 som lanserades på partsmötet för konven-
tionen i Korea 2014. I GBO4 beskrivs förutom status och trender också de nyckel-
åtgärder som behövs för att för att nå målen i konventionens strategiska plan för 
biologisk mångfald. 

Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation 

Bedömning av bevarandestatus för de arter och naturtyper som omfattas av EU:s 
habitatdirektiv görs vart sjätte år, senast det gjordes var 2013476. Bedömningen av 

474 Fifth National Report to the Convention on Biological Diversity, Sweden. 2014 
Miljödepartementet.

475 Secretariat of the Convention on Biological Diversity (2014) Global Biodiversity Outlook 4.
476 Sveriges rapportering 2013 enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. 
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Figur 42. Bevarandestatus för svenska naturtyper i olika regioner 2013

 KÄLLA: DATAUNDERLAG FRÅN SVERIGES RAPPORTERING 2013 
ENLIGT ARTIKEL 17 I ART- OCH HABITATDIREKTIVET, NATURVÅRDSVERKET 

Gynnsam bevarandestatus ska uppnås för alla naturtyper som listas i EU:s art- och habitat-
direktiv. Det nås inte i någon av de biogeografiska eller marina regionerna i Sverige. Störst antal 
naturtyper med gynnsam bevarandestatus finns alpin region, följt av boreal och därefter 
kontinental region. En naturtyps bevarandestatus anses gynnsam när det naturliga utbrednings-
området är stabilt eller ökar, strukturer och funktioner som krävs för att livsmiljön ska bibehållas 
finns under överskådlig framtid och bevarandestatusen hos dess typiska arter är gynnsam. 
Utvärdering av tillståndet sker vart sjätte år och ska rapporteras till EU nästa gång 2019.
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bevarandestatus är därför densamma som i årlig uppföljning 2013. Den svenska 
rödlistan uppdateras med femårsintervall, nästa gång är 2015. 

I Sverige har tre fjärdedelar av naturtyperna och hälften av arterna som listas 
i art- och habitatdirektiv inte gynnsam bevarandestatus. I gräsmarker, skog och 
hav återfinns flera naturtyper som utsatts för stor negativ påverkan, vilket minskat 
deras kvalitet och ibland även deras arealmässiga utbredning. Påverkan i form av 
exploatering av mark och vatten hänger dessutom ofta ihop med hur naturen nytt-
jas. För perioden 2007–2013 har det inte skett någon genuin förbättring av natur-
typers bevarandestatus som beror på naturliga orsaker eller t.ex. förvaltning och 
skötselåtgärder. Ett fåtal arter bedöms ha fått bättre bevarandestatus i minst en av 
de biogeografiska regionerna. 

En sammanfattning av Sveriges rapportering enligt habitatdirektivet publicera-
des under 2014477. 

Påverkan av klimatförändringar 

Klimatprojektioner visar att de största temperaturförändringarna kommer att ske 
vintertid på norra halvklotet. I Sverige bedöms fjällen och Östersjöns växt- och 
djurliv som särskilt känsliga. Nederbörden förväntas öka i landet och mest i norra 
och västra Sverige. En tidigare islossning i sjöar och stora floder har observerats. 
Klimatförändringar har redan påverkat permafrostområden och glaciärer i Sverige 
negativt. Klimatförändringar kan vara en av orsakerna till igenväxning av fjäll-
gräsmarkerna. Fjällområdena kan vara den sista utposten för arter som gynnas 
av ett kallt klimat. Bevarandestatusen för knappt 70 procent av fjällens arter och 
naturtyper har dock 2013 bedömts vara gynnsam. Naturtyper med en ogynnsam 
bevarandestatus är glaciärer, palsmyrar och gräsmarker. Flera fjärilarsarter i fjällen 
och fjällräven har också ogynnsam bevarandestatus478.

Kunskapen om hur klimatförändringar påverkar Östersjön är otillräcklig, men 
ett förändrat klimat kan påverka vattentemperatur, isförhållanden, näringstillgång 
och salthalt. Ishavsrelikter och kallvattensarter kan till exempel missgynnas. Över-
gödning som leder till ökade algblomningar och syrefattiga bottnar kan förvärras 
i ett varmare och våtare klimat. Förutom att påverka klimatet försurar koldioxid 
också havsvattnet. Blir det för surt får havslevande djur som har skal eller skelett 
av kalk svårt att bilda dessa strukturer. Sannolikt påverkas även annan biologisk 
mångfald i havet av ett sjunkande pH-värde. Bevarandestatusen i marin baltisk 

477 Wenche Eide (red.) 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i 
Sverige 2013.

478 Sveriges rapportering 2013 enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. 
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region för habitatdirektivets arter och naturtyper är 2013 otillräcklig eller dålig. 
Enda undantaget är arten siklöja med gynnsam bevarandestatus479.

Det finns inga styrmedel specifikt inriktade på klimatanpassningsåtgärder för 
arter och naturtyper som i klimatscenarier har utpekat förhöjd risk för utdöende. 
För att minska annan negativ mänsklig påverkan görs dock olika åtgärder i fjällen  
och för att förbättra situationen i havet. Ytterligare förslag på åtgärder i fjällen 
har under 2014 tagits fram i Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storsla-
gen fjällmiljö480.

Ekosystemtjänster och resiliens

Kunskapen om ekosystemens funktioner och processer är i många fall bristfällig. 
Globalt sett har människan under de senaste 50 åren förändrat ekosystemen mer 
omfattande än under någon annan jämförbar period i mänsklighetens historia, för 
att tillgodose en ökad efterfrågan på föda, vatten, timmer, fibrer och bränsle. 

Även i Sverige äventyrar dagens nyttjande av naturresurser ekosystemens stabi-
litet och möjligheterna de har att leverera tjänster vi tar för givna. Ensidig foku-
sering på vissa ekosystemtjänster, som produktion av varor som har en marknad, 
kan leda till överutnyttjande och negativa konsekvenser för såväl produktionen 
av det som nyttjas som för andra mer subtila funktioner och processer. Det kan 
minska förmågan till kollagring, vattenreglering, jordbildning, pollinering, naturlig 
skadedjursbekämpning samt utarma genetisk mångfald och till och med leda till 
kollaps av hela ekosystem. 

Ökad sårbarhet hos ekosystem har bland annat orsakats av överfiske i havet 
och vattenkraftsutbyggnad i många vattendrag. Det har minskat såväl bestånden 
som den genetiska basen hos många fiskarter. Monokulturer i skogs- och jord-
bruk, användandet av främmande trädslag och sorter som inte är anpassade till 
växtplatsen har också ökat sårbarheten. Utdikning och omvandling av våtmarker 
har lett till att deras funktion som naturliga reningsverk och reglerare av vatten-
nivån har minskat eller upphört. 

Under 2014 tog riksdagen beslut om En svensk strategi för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster med ytterligare fem etappmål, som handlar om en ökad 
helhetssyn på markanvändning, skydd av land- och vattenområden, förtydligad 

479 Sveriges rapportering 2013 enligt artikel 17 i art- och habitatdirektivet. 
480 Förslag till en strategi för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Redovisning av ett 

regeringsuppdrag. Naturvårdsverket. SKRIVELSE 2014-06-05 NV-04173-13
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miljöhänsyn i skogsvårdslagstiftningen, variationsrikt skogsbruk och en dialog-
process i ett nationellt skogsprogram481.

Miljömålsberedningen överlämnade delbetänkandet Med miljömålen i fokus – 
hållbar användning av mark och vatten482. Därmed slutredovisades uppdragen om 
en långsiktigt hållbar markanvändning och en hållbar och sammanhållen vatten-
politik. 

Naturvårdsverkets forskningssatsningar Värdet av ekosystemtjänster483 och 
Storslagen fjällmiljö för kommande generationer484 fortsätter under året. Natur-
vårdsverket ges i uppdrag att, i samarbete med flera andra myndigheter, genom-
föra en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster. 

Det finns inga styrmedel specifikt inriktade på ekosystemtjänster men före- 
komsten av en grön infrastruktur där olika ekosystem finns representerade i till-
räcklig omfattning och kvalitet är grundläggande. Se grön infrastruktur.

Grön infrastruktur 

I regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystem- 
tjänster485 står att länsstyrelserna ska utveckla regionala handlingsplaner för grön 
infrastruktur. Naturvårdsverket påbörjade under 2014 uppdraget att ta fram rikt-
linjer och en genomförandeplan för dessa”486. Metria har på uppdrag av Natur-
vårdsverket utarbetat en sammanställning över olika geografiska och andra data-
mängder som kan användas för de regionala handlingsplanerna487. 

OECDs granskning av Sveriges miljöpolitik som publicerades 2014488 rekom-
menderar bl.a. att ytterligare ansträngningar görs för att integrera miljöhänsyn 
och uppnåendet av miljömålen i fysiska planer, att nationella miljökrav eller bin-
dande riktlinjer för markanvändning fastställs samt att tillämpningen av miljö-
konsekvensbeskrivningar i kommunal fysisk planering stärks.

Under 2014 har totalt ca 83 000 hektar land säkrats för bildande av national-
parker, naturreservat och med naturvårdsavtal inom ramen för det s.k. ESAB-

481 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringens proposition 
2013/14:141

482 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten SOU 2014:50
483 http://ecosystemservices.se/
484 http://www.storslagnafjall.se
485 Prop. 2013/14:141.
486 M2014/1948/Nm, september 2014, ska slutredovisas 1 oktober 2015.
487 NV-05167-14 Sammanställning av befintliga data till stöd för en grön infrastruktur
488 OECD (2014), OECD Environmental Performance Reviews: Sweden 2014, OECD 

Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264213715-en
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paketet och med medel från Naturvårdsverkets anslag 1:16. Naturvårdsverket 
betalade ut ca 653 miljoner kronor i ersättning till markägare för skydd av natur.

Under sommaren 2014 utbröt en stor skogsbrand i Västmanland. Tidigare var 
skogsbränder ett naturligt inslag i de flesta barrskogar och en lång rad arter är 
anpassade till brand. Numera har många av dessa arter svårt att överleva.

I brandområdet, som omfattar cirka 14 000 hektar, har därför arbetet med att 
bilda ett reservat inletts under 2014. Omkring 6 500 hektar planeras att ingå i 
reservatet. Sveaskog har planer på att inrätta en ekopark av mark i deras ägo som 
påverkades av branden (cirka 1 500 ha).

Naturvårdsverket fördelade ca 300 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna, 
stiftelsen Tyrestaskogen och Laponiatjuudjudus för arbete med förvaltning av 
nationalparker, naturreservat, Natura 2000-områden och naturvårdsområden.  
Ca 40 % av de fördelade medlen går till skötsel av natur, framför allt odlingsland-
skapets betesmarker och slåtterängar som kräver den mest kostsamma skötseln. I 
många fall behövs också omfattande restaureringar av markerna. 

Under 2014 har EU-kommissionen beviljat tre nya LIFE-projekt inom natur och 
biologisk mångfald med en sammanlagd finansiering från EU på ca € 9 400 000. 

År 2014 fastställdes 16 nya åtgärdsprogram för hotade arter: större barkplatt-
bagge, violett guldvinge, låsbräknar i hävdade marker, läderbagge, hällebräcka, 
skalbaggar på äldre död tall, stäppfingersvamp, gölgroda, hotade insekter på 
krisslor, glanstagel, humlepälsbi, fågelfotsmossa, almblombock, jämtlandsmaskros, 
strandskinnlav samt steklar, myrlejonsländor och spindlar i sanddyner. Uppdate-
ring gjordes av 18 program. Vid årets slut var 138 program gällande. Antalet 
genomförda och avslutade program är 47. 

Genetiskt modifierade organismer

Ingen genetiskt modifierad växt odlades kommersiellt i Sverige under 2014 men 
forskningsförsök gjordes med en insektsresistent majssort. Utöver detta pågår fält-
försök med asp och hybridasp, äpple, päron, backtrav, oljekål samt potatis489. För 
vattenlevande organismer finns ett fåtal aktuella tillstånd från Havs- och vatten-
myndigheten att använda genetiskt modifierad zebrafisk för forskningsverksamhet 
i inneslutna system490. 

Genetiskt modifierade organismer har inte introducerats i miljön i någon större 
utsträckning och befintliga styrmedel är väl utvecklade och används. Dock saknas 

489 Utkastet till fördjupad utvärdering av Ett rikt odlingslandskap 2015, avsnitt 1.1.5
490 Målövergripande analys om GMO från Jordbruksverket.
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uppgifter om eventuell oavsiktlig introduktion och spridning av genetiskt modifie-
rade organismer från t.ex. uppföljning av kontroll vid fältförsök. 

Främmande arter och genotyper

I Sverige finns cirka 2 000 främmande arter. Idag uppskattas 388 av dessa vara 
invasiva och 82 potentiellt invasiva491, d.v.s. de hotar biologisk mångfald och eko-
systemtjänster, och kan även ha en signifikanta negativa effekter på människors 
hälsa och ekonomin. 

Global handel med fler transporter och kortare transporttider ökar antalet 
främmande organismer som oavsiktligt följer med till exempel virkestransporter 
eller i fartygs barlastvatten, liksom risken att de överlever och sprids i landet. 
Internationella överenskommelser om frihandel bidrar till utvecklingen. Avsiktliga 
introduktioner av sällskapsdjur, levande mat och exotiska trädgårdsväxter ökar 
också, samtidigt som förändringar i klimatet ökar deras möjlighet att överleva och 
sprida sig i naturen.

Barlastkonventionen har ännu inte trätt i kraft men en ny EU-förordning om 
förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande 
arter har antagits under 2014492. Naturvårdsverket har redovisat ett regeringsupp-
drag där man, i samråd med Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten 
reviderat den nationella strategin och handlingsplanen om främmande arter från 
2008 med syfte att implementera den nya EU-lagstiftningen i Sverige493. Fokus 
har varit på behov av insatser för att uppfylla förordningen. Under 2014 fortsatte 
bekämpningen av mårdhund och lokala bekämpningsinsatser mot bl.a. vresros, 
jättebalsamin, jätteloka, sjögull och mink.

Biologiskt kulturarv

Det biologiska kulturarvet är de ekosystem, naturtyper och arter som har uppstått, 
utvecklats eller gynnats av människans nyttjande av landskapet. Deras långsiktiga  
fortlevnad och utveckling förutsätter eller påverkas positivt av en viss typ av 
mänskligt brukande och skötsel. Värdefulla ängs- och betesmarker, brynmiljöer 
och betad skog är några av de miljöer som innehåller biologiskt kulturarv och 
som hotas av förändrad markanvändning och moderna brukningsmetoder inom 

491 The European Network on Invasive Alien Species, NOBANIS (www.nobanis.org).
492 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om 

förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter
493 Invasiva främmande arter -Redovisning av ett regeringsuppdrag. 2014. NV-00684-14.
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jord- och skogsbruket. Det biologiska kulturarvet i fjällandskapet är viktigt men 
mindre känt.

Gräsmarkerna hör till de naturtyper som har sämst status enligt art 17-rappor-
teringen och trenden verkar fortsätta brant utför. En stickprovsinventering av mar-
ker som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen indikerar att närmare 18 % av 
markerna som bedömdes som värdefulla 2004–05 inte längre är det och 12 % är 
inte ens möjliga att restaurera med rimliga insatser494. 

Ängs- och betesmarker i odlingslandskapet sköts bland annat med miljöersätt-
ningar, men arealen som får stöd minskar495. Det finns också regionala skillnader. 
Miljöersättningar tillsammans med stödet Nokås har också finansierat bevarande 
av naturvärden och kulturmiljöer i skogen som fäbodmiljöer, brynmiljöer och 
betad skog, men omfattningen har varit blygsam. Den nya programperioden för 
EU:s gemensamma jordbrukspolitik påbörjas under 2015. En preliminär analys 
av förslaget till det nya programmet visar försämringar av miljö- och klimatersätt-
ningar jämfört med det förra programmet. Bland annat har miljöersättningen för 
natur- och kulturmiljöer och för riktade åtgärder för biologisk mångfald på åker-
mark har tagits bort under 2014. 

Biologiskt kulturarv återfinns i många naturreservat och behöver lyftas fram 
och skötas för att värdena ska bestå. En stor del av medlen för skötsel som Natur-
vårdsverket fördelar går till odlingslandskapets betesmarker och slåtterängar men 
medlen räcker inte till. För att skydda och vårda särskilt värdefulla kulturhisto-
riska helhetsmiljöer, som till exempel har formats av lantbruket eller präglats av 
samekulturen, bildas kulturreservat där även biologiskt kulturarv ingår i varie-
rande grad. År 2014 finns 41 kulturreservat i Sverige496. En anledning till att så få 
kulturreservat bildas är att inga särskilda resurser tillförts arbetet.

Skogsstyrelsen har tagit fram ett faktablad om brynmiljöer med syftet att öka 
hänsynen497. De lagändringar som gjorts i biotopskyddet under 2014 innebär en 
risk att fler småbiotoper försvinner.

Den genetiska mångfalden hos domesticerade arter följs upp i Ett rikt odlings-
landskap. 

494 Utvärdering av ängs- och betesmarksinventeringen och databasen TUVA ISSN 1102-3007 
• ISRN SJV-R-13/32-SE • RA13:32. Jordbruksverket.

495 Jordbruksverkets miljöersättningsstatistik (DAWA) Preliminära data för 2012.
496 http://www.raa.se/kulturarvet/landskap/kulturreservat/forteckning-3/
497 Faktablad  Brynmiljöer i anslutning till öppen jordbruksmark. Målbilder för god miljö-

hänsyn – framtagna i samverkan med skogssektorn inom projektet Dialog om miljöhänsyn. 
Skogsstyrelsen 2014
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Tätortsnära natur

Under 2014 beviljades 18,4 Mkr i bidrag till tätortsnära LONA-projekt. Total-
kostnaden för dessa projekt var ca 43 miljoner kronor. För att bättre tillvarata den 
tätortsnära naturen pågår arbete med att ta fram ett 40-tal naturvårdsprogram 
och skötselplaner498. Den biologiska mångfalden stöds bl.a. genom stängsling för 
betesdrift (ca 5 000 meter), sly- och vassröjning (ca 15 ha), restaurering-. biotop- 
och populationsförstärkande åtgärder (ca 200 ha), gallring, röjning (ca 200 ha). 
Ca 50 ha tillgänglighetsanpassas, och ca 50 km vandringleder och 500 m2 P-plat-
ser anläggs. Under 2014 har 14 stycken kommunala tätortsnära naturreservat 
inrättats. Syftet är friluftsliv och den sammanlagda ytan är 3035 ha

Analys

Uppgifter från 2013 om bevarandestatus för de arter och naturtyper som omfat-
tas av EU:s habitatdirektiv visar inte på tillräcklig effekt av de senaste årens mil-
jöarbete inom området för att leda till gynnsam bevarandestatus. Ett fåtal arter 
bedöms ha fått bättre bevarandestatus i minst en av de biogeografiska regionerna 
under perioden 2007–2013.

Nyttjandet av naturresurser är det som 2014 har störst påverkan på biologisk 
mångfald. Eftersom effekter av markanvändning är så mycket kraftigare är det 
svårt att upptäcka och förutsäga effekter av klimatförändringar499. Kunskapsläget 
har också brister vad gäller tillståndet för ekosystem, den genetiska mångfalden 
samt vilka främmande arter som kan vara invasiva.

Naturvårdsverket bedömning är att de av Riksdagen beslutade insatserna i 
regeringens proposition En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystem-
tjänster500 och i miljömålsberedningen slutbetänkande inte är tillräckliga för att 
uppnå redan beslutade mål nationellt, inom EU och internationella konventioner. 
Till exempel är ambitionerna otillräckliga vad gäller vad gäller omfattning, inne-
håll, representativitet och konnektivitet i det formella skyddet. 

Den ansats som regeringen gör för att stärka arbetet med grön infrastruktur 
är bra och bör även fortsatt vara en central del i arbetet med att bevara biologisk 

498 http://lona.naturvardsverket.se
499 Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter SOU. Kapitel 4.5 Naturmiljön 

och miljömålen 2007:60. Miljödepartementet
500 En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Regeringens proposition 

2013/14:141
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mångfald. När arbetet med de regionala handlingsplanerna har kommit längre, 
och gett ett väsentligt bättre beslutsunderlag, kan perspektivet få större genomslag 
för styrmedlens utformning och implementering. Att kunna rikta åtgärder i land-
skapet där de bedöms göra störst nytta leder till en mer kostnadseffektiv natur-
vårdspolitik. 

För att nå målet gynnsam bevarandestatus för i Sverige naturligt förekommande 
naturtyper och arter har det störst betydelse vad som sker i vardagslandskapet. 
Hänsyn i nyttjandet av mark och vatten men även skötselåtgärder utanför skyd-
dade områden är därför av största betydelse. Förslag till ändringar av styrmedel 
som tagits fram under 2014 räcker inte för att ändra på detta. 

Mycket statliga resurser läggs på att nå miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och 
djurliv, t.ex. inom områdesskydd, skötsel och miljöersättningar samt åtgärds- 
program för hotade arter. Mer resurser behövs men inga väsentligt ökade sådana 
har tillkommit under 2014.

Odlingslandskapets arter och naturtyper hör till dem med sämst status enligt 
rapporteringen till EU:s habitatdirektiv 2013.  Såväl tillstånd som styrmedel indi-
kerar en försämring. I den nya programperioden för EU:s gemensamma jordbruks-
politik har miljöersättningen för natur- och kulturmiljöer och för riktade åtgärder 
för biologisk mångfald på åkermark har tagits bort. Alternativ till EU:s miljö-
ersättningar, som t.ex. Naturvårdsverket skötselmedel, och Nokås, för att sköta 
odlingslandskapets mest värderfulla områden tilldelas inte tillräckliga resurser. En 
anledning till att så få kulturreservat bildas är att inga särskilda resurser tillförs 
arbetet.

I arbetet med grön infrastruktur spelar långsiktigt bevarande av kärnområden 
för biologisk mångfald i odlingslandskapet en viktig roll. De viktigaste förutsätt-
ningarna för detta är ett fortsatt jordbruk och riktade medel i miljöersättningarna 
i EU:s gemensamma jordbrukspolitik, men bevarandeåtgärder kan även omfatta 
både formellt områdesskydd (inklusive Natura 2000), skötsel och andra insatser 
som är nödvändiga för att bevara och stärka odlingslandskapets värden. Land-
skapsperspektivet måste lyftas och behovsanpassade skötselmetoder som på ett 
kostnadseffektivt sätt efterliknar äldre tiders betestryck när hela landskap betades 
behöver också utvecklas. Möjligheten att få dispens från det generella biotopskyd-
det i miljöbalken ökade 2014 med syftet att möjliggöra ett mer rationellt jord-
bruk. Dispens får dock endast ges i de fall där syftet med skyddet inte äventyras. 
Utvecklingen av hur detta tillämpas bör följas så att inte syftet med biotopskyddet 
åsidosätts och en grön infrastruktur försvagas. 

Förståelsen för ekosystemtjänsternas värden och deras betydelse i samhället kan 
öka genom den kommunikationssatsning som Naturvårdsverket nu gör. Den på-
gående forskningssatsning ”värdet av ekosystemtjänster” kan öka kunskapen om 
hur dessa värden bättre kan beaktas i olika beslutssituationer.
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Fortsatt arbete behöver bedrivas mot de invasiva arter som inte omfattas av 
EU-förordningen om IAS, men som utgör eller kommer att utgöra ett potentiellt 
nationellt hot mot den biologiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster i 
Sverige.

Det kvarstår mycket arbete för att bevara den biologiska mångfalden, kultur-
miljön och förbättra förutsättningarna för friluftsliv i tätortsnära natur. I arbetet 
är det viktigt att lyfta begreppet ekosystemtjänster och därmed tydliggöra kopp-
lingen till den biologiska mångfalden. 

Ett rikt växt- och djurliv är beroende av att de andra miljökvalitetsmålen nås, 
speciellt Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Levande 
sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Storslagen 
fjällmiljö och Begränsad klimatpåverkan.





Den regionala uppföljningen  
av miljökvalitetsmålen
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SYFTET MED DEN REGIONALA UPPFÖLJNINGEN av miljökvalitetsmålen som länssty-
relserna och Skogsstyrelsen gör varje år är dels att ge underlag till den nationella 
uppföljningen, dels att ge kunskap till de som verkar regionalt och lokalt. I detta 
avsnitt sammanfattas och analyseras den regionala uppföljningen som gjordes 
senhösten 2014, först samlat och sedan per mål. Den samlade tablån på sidan 
236–237 ger en översikt över de regionala bedömningarna om målen nås och om 
utvecklingen i miljön i länen. På webbsidan www.miljömål.se kan man läsa den 
regionala uppföljningen för respektive län.

Avsnittet är utarbetat av samverkansorganet RUS (Regional Utveckling och 
Samverkan i miljömålssystemet). Det är förankrat i RUS styrgrupp och med läns-
rådsgrupp 6 för miljö.

Samlad bedömning

Länsstyrelserna har, i enlighet med anvisningarna, bedömt alla mål utom Begrän-
sad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö. De två första är 
globala mål och bedömningar kan här inte skilja sig från de nationella. För sist-
nämnda är betingelserna över landet desamma. För samtliga mål har länsstyrel-
serna redovisat resultat och analys över miljöarbete och miljötillstånd.

Länsstyrelsernas bedömningar är ganska stabila jämfört med året innan. Den 
totala bilden har inte förändras nämnvärt. Några enstaka bedömningar av utveck-
lingen i miljön har förändrats och det är oftast till en mer negativ riktning, men 
förbättringar finns också.

Skillnader i regionala förutsättningar finns för en del miljömål, vilket ger utslag 
i bedömningarna. Dessa beror dels på geografiska och geologiska olikheter, dels på 
olikheter i samhällsaktivitet. Storstadslän tar upp oftare upp problem kopplade till 
exploatering, befolkningsökning och transporter. Samtliga län utom två bedömer 
att de är närmare måluppfyllelse än nationellt, dvs. att de klarar eller är nära att 
klara fler mål än nationellt. Skåne och Halland bedömer att de inte klarar att nå 
något av de bedömda målen.

Åtta av länen, främst mindre tätbefolkade, är nära att klara målet Frisk luft. 
Försurningen drabbar län i södra och västra Sverige hårdare genom större till-
försel av försurade ämnen från kontinenten. Stockholm och Uppsala klarar målet 
tack vare geografiskt läge och gynnsam geologi. Tre län till är nära att klara målet. 
De nordligaste länen visar den positivaste bedömningen av Ingen övergödning och 
tre län bedömer därmed att målet är nära att nås. Åtta länsstyrelser bedömer att 
de är nära att klara Grundvatten av god kvalitet och Värmland anser sig kunna 
klara målet. Norrbotten och Västerbotten med lägre tryck från turism bedömer att 
fjällmålet nås. Kronoberg bedömer som enda län att God bebyggd miljö är nära 
att nås.
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Frånsett de regionala skillnaderna som beskrivits ovan så delar länsstyrelserna 
bilden som de nationella miljömålsmyndigheterna ger. Den samlade bilden är dys-
ter, detta gäller också bedömningarna av utvecklingen i miljön för flertalet mål. 
Ett exempel är skogsmålet där en mängd problem beskrivs. Blekinges sammanfat-
tande bedömning är typisk: Tillståndet i länets skogar är inte stabilt och det finns 
brister i skogsbrukets miljöhänsyn samtidigt som bevarandeinsatserna är otillräck-
liga. Befintliga styrmedel och resurser är inte tillräckligt effektiva för att vända 
utvecklingen som helhet.

Resursbrist inom natur- och kulturmiljö

Bristen på resurser återkommer ofta även denna gång som förklaring till varför 
målen inte uppnås. Med mer resurser skulle mer kunna genomföras med de styr-
medel som redan finns. Det är särskilt tydligt i de miljömål där vård och skydd 
av natur- och kulturmiljöer är en viktig del, exempelvis Ett rikt växt- och djurliv 
och Myllrande våtmarker samt när det gäller genomförandet av åtgärdsprogram-
men inom havs- och vattenförvaltningen. Flertalet länsstyrelser använder huvud-
delen av sina resurser för att bilda naturreservat på skogsmark eftersom hotbilden 
bedöms vara mest akut för denna naturtyp.

Resursbristen framstår som den enskilt viktigaste bristen för att stärka arbete 
med de mål som handlar om att skydda olika naturtyper och kulturmiljöer med 
undantag för Ett rikt odlingslandskap, där näringens ekonomiska förutsättningar 
bedöms vara den avgörande frågan. Lönsamheten beror till stor del på den gemen-
samma jordbrukspolitiken, CAP, där Sverige inte har egen rådighet. Men för de 
övriga naturtypsmålen är bilden klar. Mer resurser för att genomföra åtgärder 
som skydd av mark och skötsel av natur- och kulturmiljöer är den helt avgörande 
faktorn. Länsstyrelsernas texter skrevs hösten 2014 och i flera fall nämns den avi-
serade ökningen av anslagen för skydd och vård av natur i regeringens budget som 
ett positivt tecken.

Många länsstyrelser anger att LOVA-medlen har varit ett viktigt styrmedel inom 
flera miljökvalitetsmål, främst Ingen övergödning och Hav i balans samt levande 
kust och skärgård. Många län uttrycker en oro över att landsbygdsprogrammet 
inte längre ska bidra lika mycket till sådana åtgärder som behövs för att miljö-
målen ska kunna nås. Detta gäller inte minst kulturmiljön, bl.a. eftersom stödet 
för skötsel av landskapselement m.m. tagits bort. Förenklad omprövning av för-
åldrade vattendomar nämns av flera länsstyrelser som en viktig åtgärd för att öka 
takten i skyddet av vattendrag.

Ett bra samarbete med markägare nämns av flertalet länsstyrelser som en fram-
gångsfaktor och några län beskriver framgångsrika samarbetsprojekt. Det är mest 
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de större länsstyrelserna som har genomfört sådana projekt. I många fall leder 
resursbristen till att detta arbete inte heller kan prioriteras.

Det finns skillnader i hur länsstyrelserna bedömer sina behov utöver att alla vill 
ha förstärkta resurser och nästan alla nämner också behovet av förändringar i vat-
tenlagstiftningen. Några, oftast mindre, länsstyrelser betonar att brister i kunskap 
om naturförhållandena är ett problem. Brist på kunskapsunderlag och kompe-
tens framhålls också inom kulturmiljöområdet. Det görs olika betoningar av hur 
samarbete med markägare ska bedrivas. Resursbristens konsekvenser för takten i 
säkerställande av olika naturtyper och kulturmiljöer verkar skilja sig åt. Det kan 
finnas en möjlighet att utveckla användningen av befintliga resurser på bästa sätt. 
Det är möjligt att vissa länsstyrelser har funnit arbetsformer som är anpassade till 
resursbristen medan andra bedriver arbetet med sådana kvalitetskrav att resulta-
ten rent kvantitativt inte blir tillräckligt bra. Här har de nationella myndigheterna, 
främst Naturvårdsverket och HaV, en viktig roll i sitt vägledande arbete så att 
länsstyrelserna ges möjlighet att använda sina knappa resurser på bästa sätt. Kva-
litetskraven bör utformas så att det samlade resultatet blir så bra som möjligt med 
de tillgängliga resurserna.

Produktions- och konsumtionsmönster

Behovet av mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster är något länen 
lyfter fram som en förutsättning för att kunna närma sig flera miljömål, inte minst 
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och God bebyggd miljö. Miljömålen 
behöver integreras bättre i andra politikomården och samhällsplaneringen behö-
ver bidra mer till miljömålen. Utöver behov av mer resurser lyfter länen fram 
behov av bättre tillämpning av befintliga regelverk, bättre hantering av målkon-
flikter och stimulans av synergier mellan miljömål och andra samhällsmål samt 
även mer styrmedel.

Under 2014 har länsstyrelserna börjat närma sig frågan om hållbar konsum-
tion. Tilläggen i generationsmålet 2010 och en starkare betoning av generations-
målet i länsstyrelseinstruktionen kan ses som en uppmaning att arbeta mer med 
hållbar konsumtion. RUS och LEKS, länsstyrelsernas samverkan inom energi- och 
klimatuppdraget, tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna och Gotland, har under 
året bedrivit en förstudie om hur länsstyrelserna kan arbeta mer med hållbar kon-
sumtion. Länsstyrelserna medverkar också i det nationella arbete kring FN:s tio- 
åriga ramverk för hållbara konsumtions- och produktionsmönster som inletts 
2014.
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Regionala åtgärdsprogram

Länsstyrelsernas uppdrag att utveckla, samordna och genomföra regionala 
åtgärdsprogram för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen betonas mer 
än tidigare. Arbete med detta har intensifierats och i slutet av 2014 hade samtliga 
länsstyrelser utom en fastställt eller påbörjat arbete med sådant program, som 
oftast fungerar som övergripande gemensamt program för länets aktörer i mil-
jöarbetet. Länsgemensam metodutveckling sker samordnat av RUS, bland annat 
arbete med ett gemensamt datasystem för åtgärdsuppföljning. I miljömålsuppfölj-
ningen refererar länen sparsamt till åtgärdsprogrammen och deras betydelse för 
miljöarbetet.

Bedömningar för de 16 miljökvalitetsmålen

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN: Skillnaden mellan länen ligger främst i att behoven av 
energiomställning och klimatanpassning varierar. Transporter är i fokus i länens 
beskrivning av åtgärdsarbetet med kollektivtrafik, gång, cykel, resfria möten, sam-
ordnade varutransporter, laddinfrastruktur och elbilar. Regionala transportplaner 
och den nationella transportplanen lyfts fram som verktyg som inte utnyttjas fullt 
ut för att nå klimatmålen. De uppfattas som allt för prognosstyrda. Många län 
befarar att vägtrafiken kommer ett öka samtidigt som körsträcka med bil minskar.  
Samhällsplanering behöver bli mer transportsnål. Fossilfri energi lyfts fram med 
vind- och solkraft samt biogas. Flera län har som mål att bli plusenergilän. Länen 
påpekar att det krävs en utbyggnad och uppgradering av elnätet för att kunna öka 
den fossilfria produktionen från sol och vind. Många påpekar att om konsum-
tionsperspektivet med beteende och livsstil räknas in har Sveriges växthusgasut-
släpp inte minskat, utan istället ökat. Upphandling behöver utvecklas och använ-
das mer.

FRISK LUFT: Tretton län bedömer att målet inte kommer nås, däribland storstads-
länen som även anger att utvecklingen för luftkvaliteten inte blir bättre utan har 
en neutral trend. Övriga åtta län bedömer att målet är nära att nås. Flera län har 
städer med oacceptabel luftmiljö där åtgärdsprogram tagits fram för att klara 
miljökvalitetsnormerna. För att klara de strängare målnivåerna i Frisk luft arbetar 
många län med att minska utsläpp från vägtrafik och vedeldning. Exempel på regi-
onala insatser ges. Blekinge vill fördubbla resandet med kollektivtrafik till år 2030 
(jämfört 2008) med satsningar på testresenärer, ökad komfort och fler sittplatser. I 
Jönköpings län kommer ett åtgärdsprogram för Hälsans miljömål att antas 2015. 
Inom Hållbar Mobilitet Skåne drivs projekt om grön medarbetartransport som 
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innebär att kommuner tar ett helhetsgrepp på tjänste- och arbetsresor. På Gotland 
finns lokala föreskrifter om periodvis körförbud i Visby och förbjuden vedeldning 
inom vissa områden. Värmland menar att en skärpning av luftkvalitetsdirektivet 
behövs om målet om Frisk luft ska kunna uppnås. 

BARA NATURLIG FÖRSURNING: Sexton län bedömer att målet inte kommer att nås. 
Övriga fem län, som av geografiska och geologiska skäl är mindre drabbade av 
försurning, bedömer att målet nås eller är nära att nås. Länens bedömningar av 
utvecklingen i miljön varierar mellan positiv och neutral. Det kommer att ta lång 
tid för mark och vatten att återhämta sig och länen bedömer att det kommer 
behövas fortsatt kalkning i många år framöver. Medan försurande nedfall mins-
kat, har skogsbrukets relativa bidrag ökat. I flera län är skogsbruket den största 
regionala källan till försurning. Ökat uttag av biomassa bidrar till ökad försurning 
av mark och vatten, vilket behöver kompenseras genom askåterföring. Vid botten- 
vikskusten finns problematiken med sura sulfatjordar. Ett projekt med syfte att 
testa olika åtgärder för att minska de negativa effekterna från sura sulfatjordar 
genomförs i Västerbotten. Försurningens påverkan på arkeologiska föremål och 
hällristningar tas också upp. Denna bör följas upp för att ge underlag för insatser.

GIFTFRI MILJÖ: Att nå målet bedöms inte som möjligt av något län. Diffus spridning 
av långlivade ämnen är svåra att åtgärda, nya utsläpp sker och nya miljögifter 
upptäcks. Alla län tar upp problem med kvicksilver och kadmium. Inte bara kust-
länen pekar på höga halter av dioxin i fisk utan även län med insjöfisk. Länen 
i södra Sverige tar upp problem med bekämpningsmedel. Några län tar upp att 
man saknar helhetsbild av tillståndet. Under året har i många län genomförts 
åtgärdsarbete riktat mot kemikalier i barns vardag. Flera kommuner har deltagit i 
KemI:s projekt. Några länsstyrelser tar också upp utbildning för kommunerna om 
REACH som en bra åtgärd. Flera län ser ett behov av att öka medvetenheten om 
hur konsumtion bidrar till exponering av människor och miljön för farliga ämnen. 
Landstingens arbete med upphandling för att minska kemikaliers miljöpåverkan 
från läkemedel, textilier och kemtekniskaprodukter bedöms som viktigt. Läns-
styrelserna själva arbetar direkt med förorenade områden. I stort samtliga tar upp 
att det där finns behov av mer anslag för både tillsyn och saneringar.

SKYDDANDE OZONSKIKT: Ingen regional miljöövervakning kring ozonnedbrytande 
ämnen sker. Utsläppen är starkt beroende av hur vi omhändertar vårt avfall och 
det är något att arbeta med lokalt och regionalt. Det finns lagar som reglerar han-
tering av uttjänta kylar och frysar. Länen ser dock behov av fler insatser för att se 
till att dessa följs. I Kalmar och Jönköping har länsstyrelserna och kommunerna 
genomfört kampanjer för omhändertagande av rivningsmaterial på ett miljöriktigt 
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sätt. I Jönköping bedrivs dessutom ett informationsarbete för att förbättra hante-
ringen av köldmedier vid transporter och insamling av kyl- och frysanläggningar. 
Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar aktivt med att förhindra illegal export av 
farligt avfall. 

SÄKER STRÅLMILJÖ: Det råder för detta mål inga stora regionala skillnader. För 
samtliga län är det UV-strålningen som är det stora bekymret, då antalet hud-
cancerfall fortsätter att öka. I flera län har solarier i kommunal regi upphört. 
Varje sommar driver Gotlands länsstyrelse och region tillsammans med Svenska 
Livräddningssällskapet informationskampanjen Sola säkert. Informationsinsatser 
om UV-strålning och hur man skyddar sig har även genomförts i Jönköpings län. 
Jämtland nämner länets rika förekomst av uran. Samtliga kommuner där har tagit 
ställning mot uranbrytning och flera önskar att kommunal vetorätt införs även 
gällande prospektering. De är oroliga att besöksnäringen kommer att påverkas 
negativt av uranbrytning. Flera län påtalar kunskapsbrist vad gäller radonhalter 
i bostäder och dricksvatten i enskilda brunnar. Statligt stöd för radonsanering av 
bostäder ses som ett viktigt styrmedel för ökad måluppfyllelse. Erfarenheter från 
Västernorrland visar att efter genomförda informationskampanjer om radon i 
bostäder ökar antalet ansökningar om bidrag för sanering.

INGEN ÖVERGÖDNING: Tre norrlandslän bedömer att det är nära att nå målet, övriga 
län att det inte nås. Bedömningarna av utvecklingen i miljön varierar. De största 
problemen finns i södra Sverige och i tätbefolkade områden. Påverkan från 
jordbruk och avlopp är avgörande, men även kvävenedfallet påverkar, liksom 
läckande fosfor lagrat i sediment. Flera tror att klimatförändringar med ökade 
flöden kan motverka åtgärder som sätts in. Bland åtgärder märks LOVA (lokala 
vattenvårdssatsningar), vilket gett strukturkalkning, fosforfällor och latrintöm-
ningsstationer och Greppa näringen, där även fler län i norra Sverige vill ingå. 
Landsbygdsprogrammet har också bidragit till våtmarker, skyddszoner och odling 
av fånggröda. Annat arbete sker genom tillsyn av avlopp. För att minska utsläpp 
från avlopp är också kommunala VA-planer ett verktyg. Kalmar efterfrågar att 
åtgärder styrs mer dit de ger mest effekt. Inom vattenförvaltningscykeln har lokala 
åtgärder identifierats och kunskapsspridning sker. Halland påtalar behov av fler 
förändringar i jord- och skogsbruket för att uppnå målet.

LEVANDE SJÖAR OCH VATTENDRAG: Målet bedöms inte möjligt att nå i något län. 
Bedömningarna av utvecklingen i miljön varierar dock. Länen påtalar att tak-
ten i genomförandet är för långsam och att det krävs mer resurser för att kunna 
genomföra de åtgärder som behövs. Avsaknaden av vattenskyddsområden för 
ytvattentäkter tycks vara störst i norra Sverige. Några län med identifierade inva-
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siva arter försöker hindra fortsatt spridning. Riskerna med klimatförändringen 
tas upp av flera län. Mycket som behöver göras har identifierats inom vattenför-
valtningens arbete med lokala åtgärdsprogram. Länen har genomfört bra åtgärder 
genom bidrag från HaV, NV och flera län deltar också i LIFE-projekt som bidrar 
till bättre vattenmiljöer. I arbetet med vandringshinder är också Trafikverket och 
Sportfiskarna viktiga samarbetspartner. I stort sett alla län tar upp kulturmiljö och 
att det saknas kunskapsunderlag och skyddade värden. Flera har deltagit i läns-
gemensamma projekt kring kulturmiljö, exempelvis Kulturmiljö och vattenförvalt-
ning där flottningsmiljöer och kvarnar inventerats.

GRUNDVATTEN AV GOD KVALITET: Elva län bedömer att målet inte är möjligt att nå, 
åtta att det är nära att nås och ett att det nås. Kvalitet och kvantitet skiljer sig mel-
lan länen beroende på geologi och markanvändning, vilket blir särskilt tydligt där 
det finns konkurrens kring vattenresursen. De flesta län bedömer kvaliteten som 
generellt god trots påverkan i vissa täkter. Nästan alla län saknar kunskap om 
kvaliteten i grundvattnet. Det finns en osäkerhet efter fynd av PFAS och bekämp-
ningsmedel. Krav på råvattenprovtagning skulle kunna ge bättre underlag. Många 
pekar på att kunskapsbristen om enskilda täkter är större än för kommunala. 
Arbete med vattenskyddsområden pågår på många håll, men fortfarande saknar 
många områden skydd. Länen ser behov av att tydligare ta in frågan om vattenre-
sursen i samhällsplaneringen. För att öka arbetet med grundvattenskydd behövs 
mer egeninitierad tillsyn liksom mer arbete med förorenade områden. Arbete 
genomförs för att minska påverkan från jordbruket. Mer insatser behövs för att 
informera enskilda brunnsägare om att undersöka sin vattenkvalitet. 

HAV I BALANS SAMT LEVANDE KUST OCH SKÄRGÅRD: Inget av de 14 län som berörs av 
målet bedömer att det kommer att nås. I de flesta län bedöms utvecklingen i mil-
jön neutral. Många åtgärder som förbättrar tillståndet genomförs, men storskaliga 
problem med övergödning, miljögifter, fiske och exploatering kvarstår. Generellt 
saknas resurser för kunskapsuppbyggnad, skydd och vård samt annat åtgärdsarbe-
te. Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne ser marint skräp som 
ett växande problem. Åtgärder som genomförts 2014 är exempelvis älvbaserade 
laxförvaltningsplaner i Västerbotten, kartläggningar av naturvärden och miljögif-
ter, återskapande av lek- och uppväxtmiljöer för fisk, utveckling av metoder för att 
restaurering av grunda kustområden och skydd av marina områden. Som viktiga 
styrmedel nämns åtgärdsprogrammen inom vattenförvaltningen, lagstiftning och 
stöd som Greppa näringen, Landsbygdprogrammet och LOVA. Det betonas att 
befintliga verktyg behöver användas mer för att säkerställa bevarade natur- och 
kulturmiljövärden och förvaltning ur ett landskaps- och ekosystemperspektiv.
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MYLLRANDE VÅTMARKER: Alla länsstyrelser utom en bedömer att målet inte är 
möjligt att nå. Gotland bedömer att det är nära att nås. Ungefär hälften vardera 
bedömer att utvecklingen är negativ eller neutral. Ett stort hot mot våtmarker 
bedöms vara bristande hänsyn vid skogsbruk. Att bedriva förebyggande hän-
synsarbete med skogsnäringen ses därför som en viktig åtgärd. Övergödning och 
klimatförändringar leder till att våtmarker växer igen. I Norrbotten förorsakar 
klimatförändringar kollaps av palsmyrarna. Våtmarkernas kulturmiljöer är dåligt 
kända och resurser saknas för skötsel. Skydd av våtmarker är inte prioriterat och 
skyddstakten är för långsam för att målet ska uppnås. LOVA och EU-projekt 
som bidrar till åtgärdsarbete för natur-, kultur- och friluftslivsvärden är viktiga. 
Jönköpings län har tagit fram en friluftslivsguide för våtmarker och genomfört 
våtmarksvandringar. Hydrologisk återställning av våtmarker är i sin linda, men 
har betydelse för om våtmarker ska kunna leverera ekosystemtjänster i framtiden. 
Inga nydikningar sker vilket är positivt, men de som finns orsakar problem.

LEVANDE SKOGAR: Alla län bedömer att målet inte kan nås och att utvecklingen i 
miljön är neutral eller negativ. Ett län bedömer utvecklingen positiv. De positiva 
tecknen väger inte upp det ökade antalet hotade arter, fortskridande förlust av 
livsmiljöer och skador på forn- och kulturlämningar. Befintliga styrmedel och 
resurser är inte tillräckligt effektiva och tillämpas i otillräcklig grad. Flera län tar 
särskilt upp resursbrist för områdesskydd. Det arbete som beskrivs är ungefär det-
samma i länen. Olika skydds- och hänsynsåtgärder beskrivs. De målbilder för god 
miljöhänsyn som tagits fram håller på att implementeras i form av bland annat 
ambitiösare rutiner hos skogsbruket, vilket bör leda till bättre hänsyn. Länen rap-
porterar liksom tidigare om omfattande skador på forn- och kulturlämningar i 
samband med skogsbruk. Variationer finns i skadebilden mellan länen och olika 
landsdelar. I de nordligaste länen har Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och skogs-
näringen tagit initiativ till en nollvision – inga kända och registrerade kultur- eller 
fornlämningar ska skadas vid skogliga åtgärder.

ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP: Länen bedömer att målet inte kommer att nås och 
utvecklingen i miljön ses överlag som negativ. Fortsatt jordbruk i hela landet är 
en förutsättning för att nå målet. Svag lönsamhet inom delar av jordbruket bidrar 
till att brukad areal fortsätter att minska. I Jämtland och Härjedalen har ett antal 
handlare gett ett stöd till lokala bönder genom att ta ett högre pris för viss mjölk. 
Detta för att öka medvetenheten om mjölkböndernas ekonomiska situation och 
jordbrukets betydelse för landskapet. Något positivt är att slåttermarkerna ökar, 
där den ökade myrslåttern i Norrbotten är en faktor. Landsbygdsprogrammet 
och jordbruksstöden är de viktigaste styrmedlen för att behålla brukade marker 
och dess natur- och kulturmiljöer i odlingslandskapet. Deras framtida utformning 
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får en stor påverkan på hur miljömålet utvecklas framöver. Det nya landsbygds-
programmets avlägsnande av stöden för ”Värdefulla natur- och kulturmiljöer” 
(landskapselementen) och ”Utvald miljö” (där restaurering av överloppsbyggnader 
fanns) bedöms medföra negativa konsekvenser för miljömålet.

STORSLAGEN FJÄLLMILJÖ: I Dalarna och Jämtland är bedömningen att målet inte 
kommer att nås, medan Västerbotten och Norrbotten bedömer att det nås. Skill-
naderna beror på att besöks- och exploateringstrycket är större i söder än i norr. 
Fjällen är en känslig miljö som behöver en bra förvaltning och planering. Rennä-
ring, friluftsliv, turism och gruvindustri behöver utvecklas hållbart. Länen deltar 
i flera forskningsprojekt med inriktning på integrerad natur- och kulturmiljö, fri-
luftslivstrender, målkonflikter och planering. Besöksnäringen ökar och arbetar på 
olika sätt för att göra det på ett miljöanpassat sätt. Stora delar av fjällens natur-
värden är skyddade och naturen är storslagen. I Norr- och Västerbotten har de 
flesta arterna i fjällen en gynnsam bevarandestatus, medan Jämtland och Dalarna 
anser att det behövs mer kunskap för att veta detta. Kulturmiljövärdena behöver 
inventeras, skyddas och vårdas mer för att inte försvinna. Det Samiska kulturarvet 
är särskilt utsatt. I Västerbotten har kulturreservatet Fatmomakke bildats 2014. 
Klimatförändringar är ett framtida hot mot fjällen.

GOD BEBYGGD MILJÖ: Samtliga län utom ett bedömer att målet inte kan nås. En 
handfull ser utvecklingen i miljön positiv, medan flertalet inte ser någon tydlig 
riktning. Skillnader i tillväxt och exploateringstryck ger olika utmaningar. Många 
kommuner arbetar med nya översiktplaner. Örebro menar att dessa visar på 
medvetenhet om och strävan mot en hållbar bebyggelseutveckling, men samtidigt 
sker samhällsbyggandet utifrån befintliga strukturer som tar lång tid att förändra. 
Planeringsunderlag tas fram och nya metoder utvecklas. I Skåne har flertalet kom-
muner ambitionen att samla ny bebyggelse till befintliga tätorter och i goda kol-
lektivtrafiklägen. Hälften av dalakommunerna har en träbyggnadsstrategi. I Västra 
Götaland finns strukturbilder för hur bebyggelse och verksamheter kan lokaliseras 
hållbart. Länsstyrelsen Jönköping arbetar med planeringsverktyg för kommun-
delar med lågt exploateringstryck. Växjö har påbörjat en åtgärdsvalsstudie för 
transporter i staden. Länsstyrelsen Stockholm arbetar med en biotopdatabas för 
att underlätta planering med hänsyn till ekosystemtjänster. Insatser för avfallsfö-
rebyggande ökar. Under året har länsstyrelsernas och Boverkets metodprojekt ÖP-
resan redovisats. Slutsatserna är att verktygen i hög grad finns, men att tillämp-
ningen behöver förbättras, att nationella mål tydligare behöver prioriteras samt 
att uppföljningen behöver förbättras. Inom kulturmiljöområdet nämns pågående 
riksintresseöversyn. Fortfarande framhålls brister i planering, skydd, antikvarisk 
kompetens och kunskapsunderlag.
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ETT RIKT VÄXT- OCH DJURLIV: Inga länsstyrelser bedömer att målet kommer att kunna 
nås och utvecklingen i miljön bedöms negativ. Den biologiska mångfalden mins-
kar över hela landet. Naturen är starkt påverkad av intensiv mark- och vattenan-
vändning samt markexploatering. För att hejda förlusten av biologisk mångfald 
och behålla viktiga ekosystemtjänster krävs ansvarstagande och hänsyn från hela 
samhället. Inom åtgärdsprogrammen för hotade arter fortsätter flera län med 
punktinsatser för att gynna hotade arter. Ett instrument som flera arbetar med är 
framtagande av landskapsstrategier. Kronoberg, Jönköping och Kalmar samarbe-
tar för att knyta ihop värdekärnor för olika naturtyper i landskapet. En strategi 
för marint områdesskydd arbetas fram mellan länen i Västra Götaland, Halland 
och Skåne. Kunskapsbrist anges som en svårighet och därför arbetar flera län med 
informationssatsningar. Resursbrist påtalas också av länsstyrelserna. Finansiering 
från externa medel blir därför allt viktigare för det aktiva naturvårdsarbetet.
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NÅR VI MILJÖKVALITETSMÅLEN I LÄNEN?
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JA: Miljökvalitetsmålet nås med i dag beslutade  

styrmedel och med åtgärder genomförda före 2020.
POSITIV: Utvecklingen i miljön är positiv.

NÄRA: Miljökvalitetsmålet är nära att nås. Det finns  

i dag planerade styrmedel som beslutas före 2020.

NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig 

riktning för utvecklingen i miljön.

NEJ: Det är inte möjligt att nå miljökvaltetsmålet till 

2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel.

NEGATIV: Utvecklingen i miljön är negativ.

OKLAR: Tillräckliga underlag för bedömning 

av utvecklingen i miljön saknas.
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Länsstyrelserna har inte bedömt uppfyllelsen av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Skyddande ozonskikt eller Säker strålmiljö.  

För att nå dessa mål krävs i huvudsak internationella insatser, så bedömningen görs därför samlat på nationell nivå.





Uppföljning av etappmålen
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ETAPPMÅL OM BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Utsläpp av växthusgaser (2020)

Till år 2020 ska utsläppen av växthusgaser i Sverige, från verksamheter som 
ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, minska med 40 procent 
jämfört med 1990. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser från dessa  
verksamheter ska vara cirka 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter lägre jämfört 
med 1990 års nivå. Minskningarna sker i Sverige och i form av investeringar i 
andra EU-länder eller flexibla mekanismer som CDM. För de verksamheter som 
omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter bestäms ambitionen för 
minskningen av utsläppen gemensamt på EU-nivån inom ramen för handels-
systemets regler.

Sammanfattning

Målet om en minskning av utsläppen till 2020 med 40 procent jämfört med 1990, 
för utsläppen som ligger utanför systemet för handel med utsläppsrätter, bedöms 
kunna nås. Detta under förutsättning att reduktion genom investeringar i andra 
EU-länder eller flexibla mekanismer genomförs i tillräcklig omfattning, alternativt 
att ytterligare åtgärder införs för att åstadkomma inhemska utsläppsminskningar.

Resultat

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskar. År 2013 uppgick utsläppen till 55,8 
miljoner ton koldioxidekvivalenter, det innebär en minskning med 22 procent 
sedan 1990, se Figur 43 som förutom historiska utsläpp av växthusgaser visar 
senaste prognosen för år 2020. 

Beslut om målet togs i propositionen En sammanhållen klimat- och energi- 
politik – Klimat501 och innebär att utsläppen som inte ingår i EU:s system för 
handel med utsläppsrätter ska vara 40 procent lägre än utsläppen 1990. Det är 
möjligt att tillgodoräkna sig utsläppsminskningar från investeringsprojekt i andra 
EU-länder eller flexibla mekanismer.

501 Proposition 2008/09:162



 MILJÖMÅLEN – ÅRLIG UPPFÖLJNING AV SVERIGES MILJÖKVALITETSMÅL OCH ETAPPMÅL 2015 241

När målet beslutades beräknades en 40 procentig minskning mellan 1990 och 
2020 motsvaras av en minskning av 20 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Den 
största delen (cirka 50 procent) av utsläppen utanför handelssystemet härrör från 
transporter. Näst största delen står jordbruket för med ungefär 20 procent.

Mer om klimatarbetet och åtgärder för utsläppsminskningar beskrivs i årliga 
uppföljningen av Begränsad klimatpåverkan i föreliggande årliga uppföljning samt 
den fördjupade utvärderingen. Utvecklingen mot etappmålet och möjligheterna 
att nå det behandlas även i underlaget till Kontrollstation 2015 för de klimat- och 
energipolitiska målen502. 

Analys

En bedömning om etappmålet kan nås har gjorts, baserad på den senaste prog-
nosen503 för växthusgasutsläppen och med den senaste utsläppsrapporteringen. 
Det finns dock en mängd osäkerheter förknippade med bedömningar av framtida 
utsläpp, osäkerheter som ökar ju längre fram i tiden som bedömningen gäller. 

502 Underlag till kontrollstation 2015 – Analys av möjligheterna att nå de av riksdagen 
beslutade klimat- och energipolitiska målen till år 2020

503 Report for Sweden on assessment of projected progress, 2015

Miljoner ton koldioxidekvivalenter

Figur 43. Utsläpp av växthusgaser 1990–2013 samt prognos för 2020
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Totala 
växthusgasutsläpp
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 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

Rapporterade nationella utsläpp av växthusgaser per sektor fram till 2013, 
inom ESD (utsläppen utanför handelssystemet) och totalt, samt prognos för 
utsläppen för 2020.
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Etappmålet är formulerat så att en minskning med 40 procent ska ske mellan 
1990 och 2020 för utsläpp inom den icke handlande sektorn, motsvarande den 
andra perioden i handelssystemet. Denna minskning motsvarades av 33 procent av 
2005 års utsläpp till år 2020, baserat på samma underlag som beslutet grundandes 
på. Bedömningen har utgått från utsläppen år 2005. Målet har sedan justerats för 
en utvidgning av handelssystemet till den tredje handelsperioden. En bedömning 
på dessa grunder ger att målet kan nås, under förutsättning att reduktion genom 
investeringar i andra EU-länder eller flexibla mekanismer genomförs i tillräcklig 
omfattning, alternativt att ytterligare åtgärder införs för att åstadkomma inhem-
ska utsläppsminskningar. Den senaste prognosen visar på att utsläppen i Sverige 
utanför handelssystemet år 2020 uppgår till 32,8 miljoner ton koldioxidekvivalen-
ter, då utsläppen för att nå målnivån behöver minska till 28,8 miljoner ton innebär 
detta ett gap till målnivån på fyra miljoner ton koldioxidekvivalenter. 
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ETAPPMÅL OM LUFTFÖRORENINGAR
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Begränsade utsläpp av gränsöverskridande  
luftföroreningar i Europa 

– EU har beslutat om ytterligare begränsningar av nationella utsläpp av luft-
föroreningar genom en revision av det så kallade takdirektivet senast år 2015.

– Ändringen av Göteborgsprotokollet under konventionen om långväga gräns-
överskridande luftföroreningar har ratificerats av tillräckligt många länder för 
att ha trätt i kraft senast år 2015.

Sammanfattning

Ett färdigt beslut om nytt takdirektiv bedöms tidigast kunna vara på plats under 
2016 men det bedöms som möjligt att det reviderade Göteborgsprotokollet träder 
i kraft under 2015.

EU-kommissionens förslag till nytt takdirektiv504 presenterades tillsammans 
med det så kallade luftpaketet i december 2013505. Förhandlingarna påbörjades 
under 2014 men har gått långsamt. I början av 2015 presenterade Kommissionen 
ett reviderat förhandlingsunderlag och förhandlingarna har fått ny fart.

Inom FN:s luftvårdskonvention antogs 2012 ett reviderat Göteborgsprotokoll506. 
 Ändringarna träder i kraft när 2/3 av Parterna (till nuvarande protokoll) har rati-
ficerat det reviderade Protokollet. Ratificeringsprocessen har nu påbörjats inom 
EU.

504 EU COM, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 
reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 
2003/35/EC, Brussels 18.12.2013, COM (2013) 920 final, 2013/0442 (COD) and Annexes 
1 to 6.

505 EU COM, Förslag till renare luft i Europa, http://ec.europa.eu/environment/air/clean_air_
policy.htm

506 CLRTAP, EB (2013) 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-
level Ozone to the Convention on Longrange Transboundary Air Pollution, as amended on 
4 May 2012, 6 May 2013, ECE/EB.AIR/114
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Resultat

FÖRHANDLINGARNA OM ETT NYTT TAKDIREKTIV PÅGÅR.

Förhandlingarna om ett nytt takdirektiv507 som påbörjades i början av 2014 har 
gått långsamt framåt då flertalet medlemsländer ifrågasatt underlaget för det 
enskilda landet. Kommissionen har under 2014 bjudit in alla medlemsländer för 
bilateraler där man har haft möjlighet att diskutera identifierade skillnader mellan 
nationella prognoser och det underlag som Kommissionen har baserat sina beräk-
ningar på. Sverige har deltagit i denna process.

I nya Kommissionens arbetsprogram framgick det att man eventuellt skulle dra 
tillbaka sitt förslag om nytt takdirektiv. Efter flera turer där bland annat EU-parla-
mentet har uttalat sig och flera medlemsländer har protesterat, däribland Sverige, 
är det nu klart att förslaget ligger kvar men att det ska tydligare koordineras med 
klimat- och energipaketet.

Förhandlingarna återupptogs i början av 2015 med ett reviderat förhandlings-
underlag baserat på de bilaterala diskussionerna som fördes under 2014. Det 
reviderade underlaget visar att det krävs mindre utsläppsminskningar än vad den 
ursprungliga analysen visade. Detta medför att det krävs färre åtgärder för att 
klara de föreslagna utsläppstaken till 2030 och kostnaden inom EU minskar med 
1/3 jämfört med originalförslaget. Det är inte troligt att förhandlingarna kommer 
att vara slutförda under 2015 utan kan tidigast förväntas vara klara under 2016.

RATIFICERING AV REVIDERAT GÖTEBORGSPROTOKOLL

Ratificeringsprocessen inom EU har påbörjats. Lettland har med EU:s ratificering 
av det reviderade Göteborgsprotokollet508 som en prioriterad arbetsuppgift i sitt 
arbetsprogram som ordförandeland under första halvan av 2015. Detta innebär 
att det är möjligt att ratificeringsprocessen för EU och dess medlemsländer kan 
genomföras under 2015 och det finns goda förutsättningar för att ändringarna 
träder i kraft samma år. Detta medför att potentiella nya parter öster om EU får 
möjlighet att ansluta sig till protokollet och därmed ytterligare minska Sveriges 
intransport av luftföroreningar.

507 EU COM, Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the 
reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants and amending Directive 
2003/35/EC, Brussels 18.12.2013, COM (2013) 920 final, 2013/0442 (COD) and Annexes 
1 to 6.

508 CLRTAP, EB (2013) 1999 Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-
level Ozone to the Convention on Longrange Transboundary Air Pollution, as amended on 
4 May 2012, 6 May 2013, ECE/EB.AIR/114
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Analys

ETT AKTIVT DELTAGANDE I FÖRHANDLINGSARBETE ÄR AVGÖRANDE.

Ett aktivt deltagande i förhandlingsarbetet från samtliga medlemsländer är avgö-
rande. Sverige kan här bidra genom att förhandlingsdelegationen har ett tätt sam-
arbete med likatänkande länder och ett samlat aktivt påverkansarbete gentemot 
övriga. Sverige bör även ha beredskap på högre politisk nivå för att kunna utöva 
påtryckningar om detta skulle visa sig nödvändigt. Kontakter gentemot parla-
mentsledamöterna är också av stor vikt.

SVERIGE BÖR RATIFICERA DET REVIDERADE GÖTEBORGPROTOKOLLET.

Sverige bör skyndsamt ratificera ändringarna i Göteborgsprotokollet. Det revidera-
de protokollet träder i kraft när 2/3 av parterna (till nu gällande protokoll) har rati-
ficerat ändringarna. EU och dess medlemsländer motsvarar en betydande andel av 
parterna till dessa protokoll och har därmed stor möjlighet att påverka tidplanen.

Begränsningar av utsläpp av luftföroreningar från sjöfarten 

Utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar ska ha börjat minska från 
fartygstrafiken i Östersjön och Nordsjön senast 2016.

Sammanfattning

Det bedöms inte som sannolikt att målet uppnås till 2016. 
För svaveldioxid och partiklar, mätt som PM2,5, är etappmålet redan uppfyllt, 

men det är svårt att bedöma om utsläppen av kväveoxider börjar minska redan till 
år 2016. 

Inom Helsingforskommissionen (HELCOM) fortsätter arbetet för att göra 
Östersjön till ett så kallat kvävekontrollområde (NECA). Samordning med en 
ansökan även för Nordsjön diskuteras. En svensk kostnadsnyttoanalys visar att ett 
införande av NECA i dessa havsområden inklusive Engelska kanalen skulle ge en 
miljönytta i Europa som överstiger kostnaden för sjöfarten. 

Från 1 januari 2015 har nya skärpta krav på svavel i marint bränsle införts i 
bland annat Östersjön och Nordsjön. 

Sjöfartsverkets nya föreskrifter för miljödifferentierade farledsavgifter ökar inci-
tamentet för minskade kväveoxidutsläpp. 
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Resultat 

UTSLÄPP AV LUFTFÖRORENINGAR 

År 2012 var utsläppen från internationell sjöfart den största enskilda källan till 
försurande nedfall av kväveoxider, NOx (25 %) och den näst största källan till 
nedfall av svaveldioxid, SO2 (16 %) över Sverige509. Modellstudier för Göteborgs 
centrala delar visar att sjöfarten i hamnområdet står för ca 10 % resp. 25 % av 
årsmedelhalterna för kvävdioxid, NO2, och svaveldioxid, SO2

510.  
Bidraget av partiklar från internationell sjöfart till lokala halter av partiklar i 

södra Sverige har uppskattats till 5–15 % för fina partiklar (PM2,5) som är den 
partikelfraktion som utgör 95–100 % av partikelutsläppen511. Naturvårdsverket 
har lagt ut ett uppdrag på SMHI att analysera sjöfartens bidrag av Black Carbon 
(svart sot) till lufthalterna i södra Sverige512. 

509 EMEP (2014): Transboundary Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone in 
Europe in 2012. EMEP Status Report 2014

510 SMHI (2012): Sjöfartens påverkan på luftmiljön i Göteborg, SMHI, Rapport Nr 19, 2012
511 EEA(2013): The impact of international shipping on European Air Quality and climate 

forcing. EEA Technical report No 4/2013.
512 SMHI (2014): Delrapport, Sjöfartens bidrag till regional bakgrundshalt för sot i södra 

Sverige, SMHI, 2014. NV-01706-15

Tusen ton

Figur 44. Utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och partiklar (PM2,5) 
från internationell sjöfart på Östersjön och Nordsjön 2000–2012

 KÄLLA: EUROPEAN MONITORING AND EVALUATION PROGRAMME, EMEP
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Från internationell sjöfart har utsläppen av svaveldioxid och partiklar minskat i både Östersjön 
och Nordsjön. För kväveoxider ökar dock utsläppen fortfarande.
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Sedan år 2005 har utsläppen av svaveldioxid och partiklar (PM2,5) från inter-
nationell sjöfart minskat kraftigt i både Östersjön och Nordsjön513. Utsläppen av 
kväveoxider ökar dock fortfarande och mellan 2005 och 2012 har de ökat med 
cirka 14 procent i båda havsområdena, se figur 44. 

VAD HAR HÄNT INTERNATIONELLT OCH NATIONELLT UNDER ÅRET?

Ansökan om att göra Östersjön till ett kvävekontrollområde (NECA) har ännu 
inte inlämnats av HELCOM514 till IMO515. Vid mötet i HELCOM MARITIME i 
november 2014 fattades beslut om att förslaget till fortsatt process och tidsplan,  
i en s.k. roadmap, ska vidareutvecklas och presenteras för godkännande till  
HELCOM HOD516 i mars 2015. Arbete pågår även parallellt mellan Nordsjö-
länderna för att eventuellt skicka in en motsvarande ansökan för Nordsjön. En 
samordning av de två ansökningarna är också under diskussion517.

Den 1 januari 2015 började nya regler i Svaveldirektivet (2012/33/EU) att gälla 
som innebär att gränsen för den högsta tillåtna svavelhalten i fartygsbränsle sänks 
inom svavelkontrollområden (SECA) som Östersjön, Nordsjön och Engelska 
kanalen från dagens 1,00 till 0,10 viktprocent. Transportstyrelsen planerar utökad 
tillsyn för att upptäcka fartyg som inte håller sig till regelverket518.

Från den 1 januari gäller Sjöfartsverkets nya föreskrifter för miljödifferentierade 
farledsavgifter och dessa innebär att incitamenten för att minska kväveoxidutsläp-
pen ökat genom en ökad rabatt vid låga utsläpp av kväveoxidutsläpp519.   

Sjöfartsverket har nyligen påbörjat en utredning med syfte att öka kunskapen 
gällande vilka styrmedel som är mest lämpliga för att minska miljöpåverkan av 
kväveoxider från sjöfarten520.  

513 EMEP (2014): Transboundary Acidification, Eutrophication and Ground-Level Ozone in 
Europe in 2012. EMEP Status Report 2014

514 HELCOM = Helsingforskommissionen
515 IMO = Internationella sjöfartsorganisationen
516 HOD = Head of delegation
517 Outcome of the 14th meeting of the Maritime working group, MARITIME 14-2014
518 Pressmeddelande från Transportstyrelsen, 2015-01-20
519 Sjöfartverket 2014, Sjöfartsverkets föreskrifter om villkor för miljödifferentierad 

farledsavgift
520 Sjöfartsverket  2015, personlig kommunikation
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Analys 

KOMMER ETAPPMÅLET ATT NÅS?

Ett basscenario för perioden 2005–2020 visar att utsläppen av svaveldioxid och 
partiklar (PM2,5) från sjöfart på Östersjön och Nordsjön beräknas minska med 
95 % respektive 40 %. Black carbon (BC), som utgör cirka 5 % av PM 2,5 utsläp-
pen521, beräknas minska med cirka 15 %. För svaveldioxid och partiklar bedöms 
etappmålet redan uppfyllt, noteras kan dock att dataunderlaget för beräkning av 
BC-utsläpp är osäkert. 

Kväveoxidutsläppen beräknas minska med cirka 15 %522. För kväveoxidutsläp-
pen är det svårt i dagsläget att bedöma om de börjar minska redan år 2016 efter-
som de fortfarande ökar och inte ens någon tydlig nedåtgående trend kan noteras.

ÄR DET KOSTNADSEFFEKTIVT ATT INRÄTTA NECA OMRÅDEN?

Ett införande av NECA i Östersjön och Nordsjön skulle påverka stora delar av 
Europa. En kostnadsnyttoanalys av ett införande baserat på hälsoeffekter av 
partiklar PM2,5 och effekter på grödor visar att den samhällsekonomiska nyttan 
totalt sett överstiger kostnaderna för sjöfarten, om både Östersjön och Nordsjön 
(inkl. Engelska kanalen) omfattas. Detta trots att de positiva miljöeffekterna för 
försurning och övergödning av minskat nedfall av kväve inte beaktats.523 En sena-
re analys visar att införandet av NECA-områden kan minska utsläppen av NOx 
med 168 000 ton och kvävenedfallet över Sverige med ytterligare 1900 ton oxide-
rat kväve år 2030 jämfört med basscenariot. Som jämförelse kan nämnas att för 
att uppnå samma nedfallsminskning över Sverige krävs att de svenska utsläppen 
av NOx minskar med 29 000 ton eller att utsläppen från Polen minskar med  
196 000 ton år 2030 jämfört med basscenariot.

Sverige bör vara fortsatt pådrivande för ett snabbt införande av NECA- 
områden.

521 Campling P., Janssen L., Vanherle K, Cofala J., Heyes C. and Sander R. (2013): Specific 
evaluation of emissions from shipping including assessment for the establishment of 
possible new emission control areas in European seas, Final report, march 2013, Vision on 
technology.

522 Campling P., Janssen L., Vanherle K, Cofala J., Heyes C. and Sander R. (2013): Specific 
evaluation of emissions from shipping including assessment for the establishment of 
possible new emission control areas in European seas, Final report, march 2013, Vision on 
technology.

523 Åström S m.fl., 2014. Kostnadsnyttoanalys av kväveutsläppsområden i Östersjön och 
Nordsjön-med fokus på Sverige, IVL U nr 4976, november 2014
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Luftföroreningar från småskalig vedeldning

Etappmålet om utsläpp av luftföroreningar från småskalig vedeldning innebär 
att nya pannor för småskalig vedeldning ska ha låga utsläpp av luftföroreningar 
och hög verkningsgrad. Boverket har i uppdrag att förbereda nya byggregler 
under 2012.

Sammanfattning

Etappmålet uppnås med största sannolikhet under 2015.
Småskalig vedeldning dominerar Sveriges utsläpp av polycykliska aromatiska 

kolväten. Utsläppen av partiklar bland annat black carbon (BC) är också bety-
dande. I tätorter med vedeldning stiger halterna av B(a)P under vintermånaderna 
men årsmedelhalterna är låga, men över nivån för miljömålets precisering. Hälsan 
påverkas lika mycket av lokal vedeldning som av lokala föroreningar fån trafiken i 
ett område med vedeldning. Ett förslag med ekodesignkrav och energimärkning av 
fastbränslepannor och kaminer för centralvärmesystem kan förväntas bli beslutat 
under 2015. När beslut om ekodesignkraven har tagits så bedöms förutsättning-
arna finnas för att klara etappmålet. Kraven gäller enbart ny utrustning som kom-
mer ut på marknaden. Det angeläget med styrmedel som påskyndar utvecklingen 
eftersom det tar tid innan ny utrustning kommer i bruk.

Resultat

KARTLÄGGNING AV VEDELDNINGENS BETYDELSE FÖR LUFTKVALITETEN.

Utsläpp
I hela Europa är hushållens uppvärmning med ved eller kol en betydande källa 
till bland annat partiklar, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) så som bens(a)
pyren (BaP), och sot, föroreningar som påverkar luftkvaliten negativt524. I Sverige 
dominerar vedeldning hushållens uppvärmning med fasta bränslen. Småskalig 
vedeldning dominerar Sveriges utsläpp av PAH och av B(a)P (sum 4), Figur 45525. 
Utsläppen av partiklar är också betydande. 

524 Impact assessment of the EU Clean Air Policy Package, 2014.
525 Sveriges internationella rapportering: http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-

miljon/klimat-och-luft/luft/luftfororeningar/NFR-report-1990-2012.xls
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Halterna
Ett kartläggningsprojekt i Västerbotten visar att i tätorter med vedeldning stiger 
halterna av B(a)P påtagligt under vintermånaderna till relativt höga halter,  
0,4–0,8 ng/m3, men att årsmedelhalterna ändå är låga, cirka 0,2 ng/m3, dock 
något över nivån för preciseringen 0,1 ng/m3. De nationella mätningar som finns 
är fåtaliga och ger inte någon fullständig bild men halterna av B(a)P som års- 
medelvärde är överlag låga526. 

Påverkan
Studien i Västerbotten visade att dödligheten på grund av det lokala tillskottet av 
PM2,5 från vedrökspartiklar i Vännäs-Vännäsby, Sävar och Umeå tätort, med en 
total befolkning på cirka 100 000 personer, kunde uppskattas till cirka fyra  
personer per år, vilket är ungefär samma överdödlighet som från lokala avgas- 
föroreningar från trafiken i området. En nationell analys av påverkan från ved-
eldning kan genomföras när säkrare data om utsläppen från vedeldning finns att 
tillgå.

526 Datavärden för luft: http://www.ivl.se/tjanster/datavardskap/luftkvalitet.4.7df4c4e812d2da
6a41680004804.html

Svenska utsläpp av PAH (sum 4) det vill säga summan av de fyra viktigaste cancerframkallande 
PAH (benzo(a)pyrene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, indeno(1,2,3-cd)pyrene). 
En stor del av utsläppen kommer från småskalig vedeldning.

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET, 
SVERIGES RAPPORTERADE UTSLÄPP,

SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK

Småskalig vedeldning Övrigt
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Figur 45. Svenska utsläpp av PAH (sum 4) exklusive aluminiumproduktion
som upphörde 2008
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BESLUTADE STYRMEDEL OCH GENOMFÖRDA ÅTGÄRDER

Ett förslag med ekodesignkrav och energimärkning av fastbränslepannor och 
kaminer för centralvärmesystem har röstats igenom i ”Ekodesignkommittén” 
under EU-rådet. Ett slutligt beslut om kraven kan förväntas under 2015. Lagkra-
ven träder i kraft 2020 respektive 2022 för fastbränslepannor och kaminer. Ett 
genomförande av krav om ekodesign och energimärkning kan förväntas ha stor 
betydelse för att minska de svenska utsläppen av bland annat koloxid, metan, par-
tiklar, sot och polycykliska organiska ämnen. Därför har ett genomförande stor 
betydelse för att nå miljömålen och svenska internationella åtaganden om partik-
lar och sot. 

Analys 

Ett slutligt fastställande av ekodesignkrav för pannor och lokaleldstäder (kaminer 
med mera) kan förväntas under 2015. När beslut om ekodesignkraven har tagits 
så bedöms förutsättningarna finnas för att klara etappmålet. Kraven gäller enbart 
ny utrustning som kommer ut på marknaden. Boverket har i uppdrag, i samråd 
med Statens Energimyndighet och Naturvårdsverket, att undersöka möjligheten 
av att påskynda genomförandet av ekodesignkraven genom ett tidigare införande 
av kraven i byggreglerna samt genom information till allmänheten527. Eftersom 
omsättningstakten av eldningsutrustning är låg, EU-kraven träder i kraft om 5–7 
år och livslängden är cirka 30 år, är det angeläget med styrmedel som påskyndar 
utvecklingen.  Ändringar i byggreglerna för att påskynda ekodesignkrav kan vara 
ett bra förslag, men den låga utbytestakten gör att även andra styrmedel kan vara 
motiverade som till exempel information och ”skrotningsbidrag” för äldre utrust-
ning. På så sätt kan utbytet av äldre eldningsutrustning påskyndas och miljömålets 
precisering om BaP nås inom en rimlig tid528. 

527 Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Boverket.
528 Samhällsekonomisk analys av åtgärder och styrmedel för minskade utsläpp från för-

bränning i småskaliga fastbränslepannor, En fördjupning inom miljökvalitetsmålet Frisk 
luft, 2014.
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ETAPPMÅL FÖR FARLIGA ÄMNEN
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: KEMIKALIEINSPEKTIONEN

Särskilt farliga ämnen

Etappmålet om särskilt farliga ämnen innebär att beslut som fattas inom  
Europeiska unionen och internationellt om sådana ämnen ska innehålla åtgärder 
som innebär att  

• hormonstörande respektive kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som 
särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk senast 2015, 

• särskilt farliga ämnen blir föremål för prövning eller beslut om utfasning 
under gällande regelverk inom alla användningsområden senast 2018,

• särskilt farliga ämnen i produktionsprocesser används endast under strikt 
reglerade omständigheter senast 2018, och 

• uttrycket "särskilt farliga ämnen" i relevanta regelverk även inkluderar ämnen 
med andra allvarliga egenskaper än de som omfattas av nuvarande specifika 
kriterier och som inger motsvarande grad av betänklighet senast 2018. 

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess preciseringar 
om Användningen av särskilt farliga ämnen, Den samlade exponeringen för 
kemiska ämnen, Kunskap om kemiska ämnens miljöegenskaper samt Information 
om farliga ämnen i material och produkter kan uppfyllas. Uppföljningen av preci-
seringen Användningen av särskilt farliga ämnen innehåller ytterligare information 
om särskilt farliga ämnen.

Sammanfattning

Förutsättningar finns i dagsläget till stor del på plats för att hormonstörande 
ämnen ska betraktas som särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk, samtidigt 
är det oklart hur ämnena ska hanteras i praktiken eftersom kriterier ännu saknas. 
Även om kriterier för hormonstörande ämnen skulle fastställas under målåret 
2015 återstår fortfarande arbete med regeltillämpningen. Exempel på kraftigt 
allergiframkallande ämnen finns numera upptagna på kandidatförteckningen, men 
målet för dessa ämnen bedöms inte kunna nås även om mycket stora insatser görs.

Arbetet med att identifiera särskilt farliga ämnen fortgår, men insatser på både 
teknisk och på politisk nivå behövs för att stärka förutsättningarna om etapp-
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målet ska uppnås i tid. Även arbetet med begränsning och utfasning av särskilt 
farliga ämnen fortgår både inom regelverk på EU-nivå, såsom Reach och RoSH, 
och internationella konventioner. Det är fortsatt viktigt att arbeta med implemen-
teringen av europeisk kemikalielagstiftning samtidigt som globala styrmedel har 
visat sig fungera bra och utgör ett dynamiskt instrument för utfasning av särskilt 
farliga ämnen.

Resultat

HORMONSTÖRANDE ÄMNEN OCH KRAFTIGT ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNEN

Hormonstörande ämnen pekas idag ut som särskilt farliga i relevanta regelverk, 
samtidigt återstår oklarheter om hur de i praktiken ska hanteras. EU-kommissio-
nen skulle ha tagit fram kriterier för hormonstörande ämnen senast i december 
2013. Sveriges regering väckte juni 2014 talan mot kommissionen på grund av 
dess underlåtenhet att ta fram kriterier. Kommissionen har sedan publicerat en 
färdplan och inlett ett offentligt samråd om alternativa förslag till kriterier som 
presenteras i färdplanen. 

När det gäller kandidatförteckningen i Reach så finns det en färdplan för sär-
skilt farliga ämnen (SVHC)529 som kommissionen, Echa och medlemsländerna i 
EU kom överens om 2013 och vars mål är att alla ”relevanta” SVHC ska finnas 
på kandidatlistan till 2020. Under 2014 tillfördes 10 nya ämnen så att förteck-
ningen omfattade 161 ämnen vid årsskiftet. I ett fall under 2014 lades hormon-
störande egenskaper till som skäl för att ämnet finns på förteckningen. Gällande 
allergiframkallande egenskaper skedde ingen förändring. Än så länge anges  
hormonstörande miljöegenskaper som skäl för fem ämnen och för tre anges att  
de är kraftigt allergiframkallande vid inandning. 

BEGRÄNSNING OCH UTFASNING AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN 

Reach tillståndslista (bilaga 14) innehöll 31 ämnen vid utgången av 2014. Sista 
datum för inlämning av tillståndsansökningar har passerats för 15 ämnen. Av 
dessa är det sju stycken där inga ansökningar gjorts och som därmed inte längre 
får användas efter att deras respektive slutdatum passerats. Tillståndssystemet 
har således kommit igång och arbetet med tillståndsansökningar har påbörjats. 
Det första tillståndet beviljades av EU-kommissionen i augusti 2014 för ftalaten 
DEHP. 

529 Roadmap for SVHCs identification and implementation of REACH Risk Management 
measures from now to 2020
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Tre svenska begränsningsförslag har hanterats av Echa:s kommittéer under året. 
Det gäller nonylfenol och nonylfenoletoxylater i importerade textilier till EU där 
förslaget fått stöd av Echa:s kommittéer och där beslut från kommissionen väntas 
första halvåret 2015, bly och blyföreningar i konsumentvaror där förslaget beslu-
tats av kommissionen samt för kadmium i konstnärsfärger som inte fick stöd från 
Echa:s kommittéer men där vi inväntar förslag från kommissionen.

Kommissionen har under 2014 lagt fram förslag till begränsningar av ftalaterna 
DEHP, BBP, DBP och DIBP inom RoHS-direktivet530. Sverige har stött förslaget 
med skriftliga kommentarer och vid möte med kommissionen. Publicering av 
beslutet beräknas ske första kvartalet 2015. 

Stockholmskonventionen som syftar till att förbjuda eller begränsa långlivade 
organiska föreningar omfattar i dag 23 ämnen/ämnesgrupper. I oktober 2014  
fattade konventionens expertkommitté531 beslut om att rekommendera träskydds-
medlet pentaklorfenol för global utfasning. Därutöver är industrikemikalierna 
hexaklorbutadien och polyklorerade naftalener föreslagna och därmed finns 
rekommendationer att tillföra tre nya ämnen/ämnesgrupper inför nästa partsmöte 
i maj 2015. Expertkommittén beslutade också att anta en riskprofil för flam-
skyddsmedlet dekabromdifenyleter samt att påbörja arbete med att ta fram en 
riskprofil för bekämpningsmedlet dikofol.

Minamatakonventionen om kvicksilver som slutförhandlades under 2013 inne-
håller begränsningar och förbud av kvicksilver i både produkter och i industriella 
processer och kommer på sikt bland annat att minska den långväga transporten 
av kvicksilver till Sverige. Den träder i kraft när 50 länder har ratificerat, vilket 
beräknas ske tidigast år 2017. Arbetet inom EU med att genomföra åtaganden i 
konventionen pågår. Kemikalieinspektionen har lämnat kommentarer i ett offent-
ligt samråd om hur konventionen bör införas i europeisk lagstiftning.

Analys

HORMONSTÖRANDE OCH KRAFTIGT ALLERGIFRAMKALLANDE ÄMNEN 

Att inte fler ämnen förts upp på kandidatförteckningen baserat på att de är hor-
monstörande beror sannolikt på att arbetet med att fastställa kriterier försenats. I 
väntan på kriterierna har också utvärderingen med avseende på hormonstörande 
egenskaper av bekämpningsmedelsämnen försenats. Med kriterierna på plats kan 
de tillämpas vid prövningar om godkännande av bekämpningsmedel och sanno-

530 Direktiv om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning.

531 POPs Review Committee (POPRC)
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likt kommer fler hormonstörande ämnen föreslås till kandidatförteckningen. 
Resultaten hittills som berör målet att hormonstörande ämnen ska betraktas som 
särskilt farliga ämnen i relevanta regelverk är i huvudsak uppnått. Men kriterier är 
försenade av EU-kommissionen. Nuvarande bedömning är därför att etappmålet 
inte kommer att nås i tid. Förutsättningar finns till stor del på plats, men även om 
kriterier skulle fastställas under målåret 2015, återstår att tillämpningen av kriteri-
erna fungerar i praktiken. 

För kraftigt allergiframkallande ämnen är det ett viktigt framsteg att några 
exempel på sådana ämnen numera finns på kandidatförteckningen. Målet för 
kraftigt allergiframkallande ämnen 2015 kommer dock inte kunna nås även om 
mycket stora insatser görs. För ämnen som är allergiframkallande på huden verkar 
detta inte vara en framkomlig väg för närvarande, men klassificering enligt CLP är 
ett viktigt verktyg för att begränsa exponeringen i det avseendet.

BEGRÄNSNING OCH UTFASNING AV SÄRSKILT FARLIGA ÄMNEN

I EU:s växtskyddsmedels- och biocidförordning finns gemensamma bestämmelser, 
i form av kriterier för godkännande respektive uteslutning av verksamma ämnen, 
som innebär att särskilt farliga ämnen inte ska kunna godkännas och släppas 
ut på marknaden. Andra viktiga delar i EU:s kemikalieregelverk syftar till att 
särskilt farliga ämnen ska bli föremål för prövning eller beslut om begränsning 
och användningen minska. Det gäller kandidatämnen för substitution (Reach, 
växtskyddsmedels- och biocidförordningarna), tillståndssystemet och begräns-
ningsreglerna i Reach samt vissa specifika regler i produktdirektiv som RoHS och 
leksaksdirektivet. Även internationella konventioner som Stockholmskonventionen 
och Minamatakonventionen spelar en stor roll för utfasningen av särskilt farliga 
ämnen. Beslut om åtgärder inom nämnda regelverk bedöms också i många fall 
medföra att särskilt farliga ämnen i produktionsprocesser endast ska användas 
under strikt reglerade omständigheter, men här behövs även andra riktade insatser. 

Under senare år har flera stora regelverk utvecklats inom EU, t.ex. Reach, CLP, 
Växtskyddsmedelförordningen och Biocidproduktförordningen. Dessa utgör en 
viktig plattform för arbetet med att uppnå miljömålet Giftfri miljö. Sverige har 
därför hållit en hög profil i arbetet med utvecklingen av dessa regler och har 
tagit en aktiv roll i det inledande implementeringsskedet. Implementeringen sker 
successivt och nya delar är nu inne i ett kritiskt skede. Vilken skyddsnivå som i 
praktiken kommer att uppnås, t.ex. genom tillståndsprövningen, gemensam klas-
sificering och begränsning inom Reach, sätts nu på prov. Den praktiska erfarenhe-
ten hittills har bl.a. visat att det är mycket kostsamt att ta fram det underlag som 
krävs för begränsningar av användningen av ämnen i EU och det har lett till att 
bara ett fåtal länder har bidragit till att ta fram sådana underlag.
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Kemikalieinspektionen redovisade i ett regeringsuppdrag läget när det gäller 
Reachförordningen. Den innehöll en fördjupad analys och förslag till handlings-
plan för Reach. Kemikalieinspektionen framförde behov av insatser både på 
teknisk och på politisk nivå för att Reach effektivt ska bidra till att uppnå etapp-
målen för farliga ämnen i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.532 

Utifrån förutsättningarna att dataunderlag för att identifiera särskilt farliga 
ämnen först nu börjar tas fram i betydande omfattning och att det krävs ett 
mycket ambitiöst genomförande av kommissionens färdplan för särskilt farliga 
ämnen (SVHC) för att kunna uppnå etappmålets målsättningar så är det svårt att 
bedöma om de delar i etappmålet som tidsatts senast 2018 är möjliga att uppnå. 
Nuvarande kemikaliepolitiska läge och hittillsvarande erfarenheter av att takten 
är för långsam medför att det krävs starka insatser både på teknisk och på politisk 
nivå533 för att stärka förutsättningarna om etappmålet ska anses uppnåeligt i tid. 

Framgångarna med en ny kvicksilverkonvention och nya ämnen listade i existe-
rande konventioner visar att globala styrmedel fungerar och är dynamiska.

Kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper

Etappmålet om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper innebär att 
beslut som fattas inom Europeiska unionen och internationellt ställer krav på att 
uppgifter om miljö- och hälsofarliga egenskaper hos kemiska ämnen ska vara 
tillgängliga och tillräckliga för att möjliggöra riskbedömning för alla användnings-
områden. Besluten ska innehålla åtgärder som innebär att
• relevanta regelverk ställer krav på kunskap samt uppgifter om förekomst  

gällande nanopartiklar och nanomaterial som är tillräckliga för att bedöma  
och minimera hälso- och miljöeffekter av sådana senast 2015, 

• förutsättningar finns för att relevanta regelverk kan beakta kombinations-
effekter vid exponering för kemikalier senast 2015, 

• regelverken beaktar att barn är särskilt känsliga för påverkan från kemikalier 
senast 2015, och 

• informationskraven i samband med registrering i Reach för ämnen som  
tillverkas eller importeras i lägre kvantiteter (mindre än 10 ton per tillverkare 
eller importör och år) stärks senast 2018.

532 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
533 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och särskilt dess precise-
ring om Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper kan uppfyllas. 
Preciseringen om kunskap är en förutsättning för miljökvalitetsmålet i sin helhet 
inklusive dess preciseringar. Uppföljningen av preciseringen innehåller ytterligare 
information relaterad till etappmålet. 

Sammanfattning

Enligt EU:s sjunde miljöhandlingsprogram ska kommissionen till år 2018 utveckla 
en åtgärdsstrategi för en giftfri miljö. 

Kemikalieinspektionen slutförde 2014 ett regeringsuppdrag att ta fram en för-
djupad analys och förslag till handlingsplan för Reach. Områden som ingick var 
bland annat nanomaterial, hormonstörande ämnen, barns känslighet för kemiska 
ämnen och informationskrav för lågvolymämnen534. I rapporten redovisas läget 
och insatsbehovet på teknisk och på politisk nivå för att Reach effektivt ska kun-
na bidra till att uppnå etappmålen för farliga ämnen.535 

NANOPARTIKLAR OCH NANOMATERIAL

Ett förslag till nanoförordning som kan användas för att anpassa Reach till nano-
material finns sedan april 2013 på Kemikalieinspektionens hemsida och 2014 
gjordes en konsekvensutredning av nya EU-regler för nanomaterial i syfte att 
bättre kunna verka för att sådana införs.536 

Särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial har under 2014 
diskuterats mellan EU-kommissionen och medlemsländerna. Sverige verkar aktivt 
för anpassade standardinformationskrav. Förordningstexten i Reach eller dess 
bilagor kommer dock inte hinna ändras under 2015.

KOMBINATIONSEFFEKTER

Kombinationseffekter beaktas normalt inte vid riskbedömningar enligt Reach och 
inte heller vid prövning av bekämpningsmedel med exponering för flera aktiva 
substanser, om de inte ingår i samma medel. En omfattande kunskapsuppbyggnad 
sker för närvarande inom området genom forskning, konferenser, workshops, 

534 Ämnen som tillverkas eller importeras i kvantiteter mindre än 10 ton per tillverkare eller 
importör och år

535 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
536 Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level. PM 1/15. 

KemI, 2015
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utveckling av vägledningar och så vidare. När det kommer till att utveckla och 
anpassa regelverken händer dock för närvarande inte lika mycket. Förutsättningar 
kommer inte att finnas för att målet ska vara uppfyllt under 2015.

BARNS KÄNSLIGHET

Kraven i EU:s nya leksaksdirektiv innebär väsentligt utökade och specifika kemi-
kaliekrav jämfört med tidigare leksaksdirektiv. Dagens lagstiftning är dock gene-
rellt otillräcklig. En rad förslag presenterades under 2014 för att minska risken 
för att barn skadas537. Bedömningen är dock att flera av förslagen har svårt att få 
genomslag och att målet inte kommer att nås under 2015 eftersom ingen tydlig 
politisk linje har formulerats på EU-nivå om barns särskilda känslighet och om 
behovet av att öka skyddet.

LÅGVOLYMÄMNEN

De lägsta datakraven i Reach ställs på registrerade ämnen som tillverkas eller 
importeras i intervallet 1–10 ton per tillverkare eller importör och år. Kraven är 
otillräckliga för en adekvat riskbedömning och säker hantering. EU-kommissionen 
väntas dock ta upp frågan för konsultationer och därmed öppnas en möjlighet att 
de skärps. Om kraven inte skärps i god tid inför registreringsomgången 2018 riske-
rar hälso- och miljöfarliga egenskaper för dessa ämnen saknas lång tid framöver.

I dagsläget är bedömningen att det blir svårt att nå etappmålet för lågvolym-
ämnen. Ett flertal åtgärder har identifierats och analyserats och om dessa genom-
förs i god tid innan registreringen 2018 bedöms målet dock kunna uppnås.538 
Regeringen kan exempelvis behöva driva på kommissionens arbete med informa-
tionskrav för lågvolymämnen så att det slutförs i tillräckligt god tid för att på-
verka vad som krävs när ämnena ska registreras år 2018.

Resultat

Enligt EU:s sjunde miljöhandlingsprogram som beslutades av EU:s ministerråd 
och EU-parlamentet i november 2013 ska EU-kommissionen till år 2018 utveckla 
en åtgärdsstrategi för en giftfri miljö. Från 2014 bidrar Kemikalieinspektionen 
med en nationell expert placerad på kommissionens generaldirektorat miljö för att 
arbeta med utformningen av strategin. Fyra områden är prioriterade i strategin; 

537, 538 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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nanomaterial, hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och farliga ämnen i 
varor.

Kemikalieinspektionen slutförde 2014 ett regeringsuppdrag med en fördjupad 
analys och förslag till handlingsplan för Reach. Områden som ingick var bland 
annat nanomaterial, hormonstörande ämnen, barns känslighet för kemiska ämnen 
och informationskrav för lågvolymämnen.539 I rapporten redovisar Kemikaliein-
spektionen läget när det gäller Reachförordningen och framför behovet av insatser 
både på teknisk och på politisk nivå för att Reach effektivt ska bidra till att uppnå 
etappmålen för farliga ämnen i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.

NANOMATERIAL

Ett av fyra prioriterade områden i EU:s kommande strategi för en giftfri miljö 
handlar om nanomaterial och material med liknande egenskaper.

Ett förslag till en nanoförordning som kan användas för att anpassa artiklar 
i Reach till nanomaterial eller som en separat förordning finns sedan april 2013 
på Kemikalieinspektionens hemsida. Under 2014 har en konsekvensutredning av 
nya EU-regler för nanomaterial genomförts i syfte att bättre kunna verka för att 
sådana regler införs på EU-nivå.540 

Särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial i kemikalielagstift-
ningen är viktigt för att hantera risker med nanomaterial. Under 2014 har frågan 
diskuterats på flera möten mellan EU-kommissionen och medlemsländerna.  
Sverige har deltagit och verkar aktivt för att lämpliga standardinformationskrav 
ska införas.

Den nordiska klassificeringsgruppen genomförde 2014 ett projekt541 som en 
uppföljning på en workshop som anordnades av gruppen hösten 2013 där ut-
maningar med faroidentifiering av nanomaterial diskuterades. Delar av resultatet 
kommer att föras till relevanta fora såsom kommissionens och Echa:s expertgrupp 
CARACAL och FN:s subkommitté för GHS.

Kemikalieinspektionen anordnade år 2014 tillsammans med Nordiska nano-
materialsgruppen en workshop i Stockholm som fokuserade på toxikokinetik och 
vad som händer med nanopartiklar i miljön (”fate”).542 I direkt anslutning hölls 

539 Ämnen som tillverkas eller importeras i kvantiteter mindre än 10 ton per tillverkare eller 
importör och år

540 Impact Assessment of Further Regulation of Nanomaterials at a European Level. PM 1/15. 
KemI, 2015

541 CLP Regulation and nanomaterial classification - a preliminary review of GHS and 
possible problem identification. Nordisk Ministerråd, 2014

542 Nordic workshop on toxico/biokinetics and environmental fate of nanomaterials, in a 
regulatory context
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också ett fjärde myndighetsmöte om nanomaterials upptag och spridning i krop-
pen och i miljön.543 

Under 2014 startade ett nytt Mistra-finanseriat program om nanosäkerhet544 för 
att undvika oönskade miljökonsekvenser vid nya tillämpningar av nanotekniken, 
men också hitta sätt som den kan utnyttjas på för att lösa befintliga miljöproblem. 
Under 2014 avslutades ett annat stort FORMAS-finansierat program för forsk-
ning inriktat på att utveckla kunskaper om risker med nanomaterial.545 

KOMBINATIONSEFFEKTER

Ett av fyra prioriterade områden i EU:s kommande strategi för en giftfri miljö 
handlar om kombinationseffekter.

OECD startade 2014 ett projekt546 inriktat på att samla in och byta erfaren-
heter från riskbedömningar som beaktar kombinationseffekter och dra lärdomar 
från detta. Kemikalieinspektionen medverkar i projektet som planeras pågå till 
hösten 2016. Resultat ska publiceras i OECD:s monografiserie.

I ett meddelande från EU-kommissionen till rådet i maj 2012547 framgick att 
vägledning för att identifiera prioriterade blandningar skulle tas fram till juni 
2014, men än så länge har ingen sådan vägledning kommit.

Kommissionens forskningscenter, JRC, publicerade 2014 en rapport med en 
översikt av EU-lagstiftning som berör kombinationseffekter och vägledningar in-
om området från såväl EU som andra länder och internationella organisationer.548 

Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, bedriver bland annat 
arbete med att ta fram vägledningsdokument för kumulativ riskbedömning av 
växtskyddsmedel, som kan förväntas färdigställas 2015.

Vetenskapliga och praktiska aspekter på användning av standardiserade 
säkerhetsfaktorer för att ta hänsyn till kombinationseffekter har studerats under 
2014.549 Studien ska bidra till utvecklingsarbete på EU-nivå om kombinations-
effekter.

543 Nanomaterials upptag och spridning i kroppen och miljön – Svenska myndigheter och 
nanomaterial

544 Mistra Environmental Nanosafety, http://www.mistra.org/forskning/pagaende-forskning/
mistra-environmental-nanosafety.html

545 http://www.nanosphere.gu.se/
546 Combined exposures to multiple chemicals
547 COM(2012) 252 final. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52

012DC0252&from=EN
548 Assessment of Mixtures - Review of Regulatory Requirements and Guidance.  

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC90601
549 Risk Assessment of Chemical Mixtures – Possibilities to use a Mixture Assessment Factor. 

PM 2/15. KemI, 2015.
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En konferens med titeln ”Cocktaileffekter och livsmedel” genomfördes i okto-
ber 2014 av Livsmedelsverket.550 

Under perioden 2012–2016 finansierar Formas två forskargrupper med stor 
utvecklingspotential och nytänkande för att undersöka kombinationseffekter. Dels 
i projektet INTERACT551 och dels i MiSSE552. Ytterligare en forskargrupp med 
inriktning på kombinationseffekter finansieras under perioden 2011–2015 i pro-
jektet NICE553.

REGELVERKEN BEAKTAR BARNS KÄNSLIGHET

Kemikalieinspektionens arbete fokuserar bland annat på att skydda människans 
fortplantning och barns hälsa. Det är en utgångspunkt i allt från nationell tillsyn 
och dialog med svenska företag till förslag på åtgärder mot farliga kemiska ämnen 
i EU och internationellt. Myndigheten har kartlagt hur barns säkerhet hanteras i 
de EU-lagstiftningar som berör risker med kemikalier och kartlagt befintliga inter-
nationella aktiviteter som syftar till att skydda barn från att utsättas för farliga 
kemikalier.554 Vidare har Kemikalieinspektionen låtit utreda hur barn omfattas 
främst av svensk kemikalielagstiftning, men även av lagstiftning i EU och USA555 
och hur EU:s kemikalielagstiftning Reach kan utvecklas för att bättre skydda 
barn.556 

Kraven i EU:s nya leksaksdirektiv som började gälla 2013 innebär väsentligt 
utökade och specifika kemikaliekrav jämfört med tidigare leksaksdirektiv.

LÅGVOLYMÄMNEN

Lågvolymämnen, som bedöms röra sig om 20 000 ämnen, ska enligt tidsplanen 
för infasning i Reach registreras senast 2018. Dagens informationskrav vid regist-
rering av lågvolymämnen avser i de flesta fall endast fysikalisk-kemiska egenskaper 

550 http://www.slv.se/sv/grupp3/Kurser/Seminarier-och-ovriga-kurser/Cocktailkonferens-
Uppsala-2014/

551 Interaktionen med biocider och metaller i utvecklingen av antibiotikaresistens,  
https://www.chalmers.se/sv/projekt/Sidor/INTERACT.aspx

552 Bedömning av hormonstörande ämnen i blandningar med inriktning på sköldkörtel-
påverkan – med katter som modell för människors inomhusexponering för kemikalier, 
http://www.mmk.su.se/misse/

553 Novel Instruments for effect-based assesment of chemical pollution in coastal ecosystems, 
http://www.nice.gu.se/svenska/

554 Children and Chemical Safety – An Inventory of Activities by International and National 
Organizations and Agencies. KemI rapport 3/12.

555 ”Barn och kemikaliesäkerhet – lagstiftning och andra styrmedel” KemI-rapport 6/13, 2013.
556 Increasing children's protection through REACH. Department of Applied Environmental 

Science, Stockholm University. KemI PM 1/14, 2014.
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och är inte tillräckliga för att göra en adekvat riskbedömning av ämnet. Av EU-
kommissionens rapport från den första översynen av Reach som presenterades 
i februari 2013 framgår att frågan om datakrav för lågvolymämnen kommer 
att analyseras vidare. Sannolikt kommer kommissionen att genomföra samråd 
med medlemsländerna och andra intressenter. Det är vidare troligt att en särskild 
arbetsgrupp inrättas för att diskutera dessa frågor.

I juni 2014 presenterade kommissionen, i enlighet med artikel 138 i Reach, en 
översynsrapport gällande frågeställningen om kemikaliesäkerhetsbedömningar 
behövs för lågvolymämnen (1–10 ton/år) som är cancerframkallande, mutagena 
och reproduktionsstörande ämnen (så kallade CMR-ämnen), kategori 1A och 
1B.557 För övriga lågvolymämnen ska motsvarande översyn genomföras senast 1 
juni 2019. Sverige förde i sin kommentar till rapporten fram att den ger tydligt 
stöd för att skyldigheten att göra kemikaliesäkerhetsbedömningar bör omfatta 
CMR-ämnen under 10 ton per år. Kommissionen har än så länge inte presenterat 
något ställningstagande.

Analys

EU:s sjunde miljöhandlingsprogram ska EU-kommissionen till år 2018 utveckla 
en åtgärdsstrategi för en giftfri miljö. Fyra områden är prioriterade i strategin; 
nanomaterial, hormonstörande ämnen, kombinationseffekter och farliga ämnen i 
varor. Arbetet med strategin bedöms vara betydelsefullt för att nå etappmålen bl.a. 
i dessa avseenden.

NANOMATERIAL

EU-kommissionen anser att frågor om riskhantering av nanomaterial bäst hante-
ras under Reach-förordningen, vilket kräver förändringar i vägledningsdokument 
och i bilagor till Reach. Kommissionens förväntade förslag på området är förse-
nat. EU:s program för forskning och utveckling utvärderar metoder för testning av 
nanomaterial som utarbetats inom OECD. 

De förslag och åtgärder som presenteras i regeringsuppdraget om att ta fram 
en fördjupad analys och förslag till handlingsplan för Reach som slutfördes av 
Kemikalieinspektionen 2014558 ligger i linje med det som utredningen om en natio-
nell handlingplan för säker användning och hantering av nanomaterial kom fram 

557 Brussels, 1 July 2014 Doc. CA/57/2014 Rev 1
558 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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till.559 Det presenteras en rad förslag som bör bidra till att etappmålet ska kunna 
nås. Förordningstexten i Reach kommer inte kunna ändras så att den är anpassad 
senast 2015. Detta gäller också bilagorna i Reach, även om ändringen av dem kan 
ske snabbare.

KOMBINATIONSEFFEKTER

Kombinationseffekter beaktas normalt inte vid riskbedömningar enligt Reach. 
Inte heller vid prövning av bekämpningsmedel sker normalt någon riskvärdering 
av kombinationseffekter vid exponering för flera aktiva substanser om de inte 
ingår i samma medel. I kemikaliepropositionen 2013560 framförs att det behövs 
en generell kunskapsuppbyggnad när det gäller kemikaliers kombinationseffekter. 
Vidare måste metoder för att ta hänsyn till kombinationseffekter och kumulativ 
exponering vid riskbedömningar utvecklas och ändringar måste göras i relevanta 
regelverk.

En omfattande kunskapsuppbyggnad sker för närvarande inom området genom 
exempelvis forskning, konferenser, workshops och utveckling av vägledningar. När 
det gäller att utveckla och anpassa regelverken händer dock för närvarande inte 
lika mycket, utöver relativt specifika vägledningar. Förutsättningar kommer inte 
att finnas för att målet ska vara uppfyllt senast 2015.

BARNS KÄNSLIGHET

Arbetet med att utveckla regler så att barns särskilda känslighet för kemiska 
ämnen beaktas är mycket viktigt. Dagens lagstiftning är otillräcklig när det gäller 
att identifiera, informera om samt begränsa sådana kemikalier som kan leda till 
skador hos barn. Problemställningen ingår i det regeringsuppdrag att ta fram en 
fördjupad analys och förslag till handlingsplan för Reach som slutfördes av Kemi-
kalieinspektionen 2014.561 Där presenteras en rad förslag för att minska risken för 
att barn skadas. Bedömningen är att flera av förslagen har svårt att få genomslag 
och att målet inte kommer att nås under 2015 eftersom ingen tydlig politisk linje 
har formulerats på EU-nivå om barns särskilda känslighet och om behovet av att 
öka skyddet.

559 SOU 2013:70. Säker utveckling! – Nationell handlingsplan för säker användning och 
hantering av nanomaterial.

560 På väg mot en giftfri vardag, Prop. 2013/14:39
561 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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LÅGVOLYMÄMNEN

Reach ställer lägst datakrav på registrerade ämnen som tillverkas eller importeras 
i intervallet 1–10 ton per tillverkare eller importör per år. Kraven är otillräckliga 
för att göra en farobedömning och därmed saknas underlag för en adekvat risk-
bedömning och en säker hantering. EU-kommissionen väntas dock ta upp frågan 
för konsultationer och därmed öppnas en möjlighet att skärpa kraven. Om infor-
mationskraven för dessa ämnen inte skärps i god tid inför registreringsomgången 
2018 riskerar informationsbristen att bli långvarig och ämnenas hälso- och miljö-
farliga egenskaper lång tid framöver att förbli okända. Detta medför i sin tur att 
grunden för riskhanteringsåtgärder, där sådana behövs, kommer att saknas. 

I kemikaliepropositionen 2013 bedöms det inte vara realistiskt att utvidga de 
kunskapskrav som gäller för ämnen i intervallet 10–100 ton till att gälla även för 
lågvolymämnen, främst beroende på kostnaderna för industrin och de omfattande 
tester på djur som det skulle medföra. En tänkbar strategi är att i stället utveckla 
en urvalsprocess baserad på screening för att identifiera ämnen som kräver mer 
omfattande testning. Det kommer att kräva betydande insatser i form av forskning 
och utveckling av test- och screeningmetoder och metodik för riskbedömning.562 

Hur informationskraven i Reach för lågvolymämnen ska kunna utvecklas ingår 
i det regeringsuppdrag att ta fram en fördjupad analys och förslag till handlings-
plan för Reach som slutfördes av Kemikalieinspektionen 2014.563 Där konstateras 
att det blir svårt att nå etappmålet och att det kan behövas insatser från reger-
ingen för att driva på så att kommissionens arbete med informationskrav för låg-
volymämnen ska kunna slutföras i så god tid att de i praktiken kan påverka vilken 
information som krävs när ämnen i intervallet 1–10 ton ska registreras år 2018. 
Det är viktigt att Sverige deltar i de arbetsgrupper som kommissionen sannolikt 
startar. Om de föreslagna åtgärderna genomförs i god tid innan registreringen 
2018 bedöms målet kunna uppnås.

ARBETET FÖR ATT NÅ ETAPPMÅLET BEHÖVER FORTSÄTTA

Inom etappmålet för kunskap om ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper är 
tre av fyra målår redan 2015. Arbete pågår i EU och svenska insatser görs för att 
påverka EU-arbetet. Det arbetet behöver fortsätta så att målen kan nås inom någ-
ra år och bidra till att barn skyddas mot exponering av farliga ämnen.

 

562 På väg mot en giftfri vardag, Prop. 2013/14:39
563 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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Information om farliga ämnen i varor

Etappmålet om information om farliga ämnen i varor innebär att
• regelverk eller överenskommelser inom Europeiska unionen eller inter- 

nationellt ska tillämpas så att information om miljö- och hälsofarliga ämnen  
i varor är tillgänglig för alla berörda senast 2020,

• reglerna ska införas stegvis för olika varugrupper och i informationen ska  
särskilt barns hälsa beaktas, och 

• information om hälso- och miljöfarliga ämnen som ingår i material och varor 
görs tillgängliga under varans hela livscykel genom harmoniserade system 
som omfattar prioriterade varugrupper.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess precisering om 
Information om farliga ämnen i material och produkter kan uppfyllas.  Uppfölj-
ningen av den preciseringen innehåller ytterligare information relaterad till etapp-
målet. 

Sammanfattning

Tillgången till information om farliga ämnen i varor är i dag bristfällig men för-
bättringsarbeten pågår både i EU och internationellt. Inom den globala kemikalie-
strategin SAICM utreds ett förslag till informationssystem för kemikalier i pro-
dukter. Förslaget, som ska presenteras 2015, är mycket viktigt för att utveckla 
krav och system som kan tillämpas på global varuhandel.

Enligt den europeiska kemikalielagstiftningen Reach har kunder rätt att efter-
fråga och få information om en varas innehåll av ett särskilt farligt ämne, om 
innehållet är mer än 0,1 procent. Flera EU-länder, däribland Sverige, har utarbetat 
en vägledning för att få fler varuleverantörer att leva upp till sina skyldigheter att 
informera kunder om varor som innehåller sådana ämnen. En process pågår även i 
EU-domstolen om tolkningen av haltgränsen 0,1 procent, det vill säga om gränsen 
gäller hela varan (exempelvis en cykel) eller varje enskild del av varan (exempelvis 
ett cykelhandtag). 

Ytterligare initiativ behövs för att information om miljö- och hälsofarliga 
ämnen i varor ska vara tillgänglig för alla berörda senast 2020.
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Resultat

Kemikalieinspektionen har skapat en hemsida som är helt riktad till konsumen-
ter564. Där går det att få information om kemikalier i vardagen så att konsumenter 
kan göra medvetna val och hantera produkter på ett säkert sätt. En viss förstärk-
ning av konsumenters möjlighet att få information om varors innehåll ges även 
under den nya biocidförordningen.565

Inom EU finns kravet i Reach att tillhandahålla information om särskilt farliga 
ämnen till mottagare av varor.566 Haltgränsen 0,1 procent för när informationen 
ska lämnas tolkas inte på samma sätt inom EU, det vill säga om haltgränsen gäller 
för enskilda komponenter eller för hela den sammansatta varan. Sverige, tillsam-
mans med Belgien, Danmark, Frankrike, Norge och Tyskland, anser att haltgrän-
sen ska gälla för enskilda komponenter. EU-kommissionen har inlett en process 
för att frågan ska avgöras av EU-domstolen och dessutom har en fransk domstol 
begärt ett förhandsutlåtande från EU-domstolen.567 EU-domstolens generaladvo-
kat förordade i början av 2015 rörande beräkningsgrunden den tolkning som bl.a. 
Sverige företräder, d.v.s. att haltgränsen ska gälla enskilda komponenter.

Kemikalieinspektionen har i sin tillsyn även kunnat konstatera att kravet långt 
ifrån alltid efterlevs. Ofta är förklaringen att företag som säljer varor som impor-
terats från tredje land inte fått information om innehållet av farliga ämnen från 
sina leverantörer. Ett frivilligt globalt system som underlättar informationssprid-
ningen skulle därför kunna vara ett viktigt steg för att öka informationsspridning-
en om farliga ämnen även inom EU.

SAICM:s högnivåmöte beslutade i september 2012 att det år 2015 ska finnas ett 
förslag till ett internationellt program för information om farliga ämnen i varor.568 
En utredning om hur ett internationellt informationssystem skulle kunna utformas 
har gjorts. Kemikalieinspektionen var ordförande i styrgruppen för projektet, som 
har redovisats i en slutrapport.

564 http://konsument.kemi.se/
565 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om 

tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter.
566 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 

om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), Artikel 
33.

567 Europeiska unionens domstol, Mål C-106/14, http://curia.europa.eu/
568 http://www.unep.org/chemicalsandwaste/UNEPsWork/ChemicalsinProductsproject/

tabid/56141/Default.aspx
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Analys

Tillgången till information om farliga ämnen i varor är i dag bristfällig. För 
kemiska produkter finns fungerande system för information, medan motsvarande 
krav för varor saknas i stor utsträckning. Det är viktigt att information om varors 
innehåll av farliga ämnen finns tillgänglig under varans hela livscykel, från tillver-
kare och importörer till distributörer, inköpare, konsumenter och avfallshanterare. 
Tillgång till sådan information är en förutsättning för att såväl företag som offent-
liga upphandlare och konsumenter ska kunna hantera varor på ett säkert sätt och 
göra informerade val samt bidrar till en säkrare återvinning med möjlighet att öka 
återvinning av rena material. Information gör det också möjligt för distributörer 
att följa gällande regler samtidigt som tydliga regler behövs för att tillsynen ska 
kunna fungera väl. 

Information om farliga ämnen i varor bidrar även i förlängningen till att skapa 
drivkrafter för substitution.

De flesta varorna på den svenska marknaden tillverkas i länder utanför EU. 
En av de viktigaste åtgärderna för att öka tillgången till information är att Sve-
rige fortsätter att stödja och utveckla den process för frivilliga åtgärder för bättre 
informationen om farliga ämnen i varor som pågår inom den globala kemikalie-
strategin (SAICM). Detta bedöms även vara ett viktigt komplement till arbetet 
med information om farliga ämnen i varor inom Reach och kan på sikt bidra till 
att underlätta för företagen inom EU att ge sådan information. 

För att på ett resurseffektivt sätt säkerställa att varor på EU-marknaden inte 
innehåller ämnen som är förbjudna och att företagen uppfyller informations-
skyldigheten i Reach så måste dessa krav vara kända och ställas redan i tillverk-
ningsledet. Det saknas i stor utsträckning kunskap om informationskraven hos 
varuimporterande företag vilket även leder till okunskap hos varuleverantörer 
om kemikalier i varor. Det finns en vägledning från Echa569 men den behöver 
uppdateras för att bli ändamålsenlig, enkel och funktionell och skulle även kunna 
kompletteras med en materialdatabas med uppgifter om vilka ämnen som används 
i vilka material för att ytterligare underlätta för företagen att följa kraven. Känne-
dom om kraven kan också uppnås genom en mer samlad och effektiv tillsyn av 
varor på EU-nivå.

Informationskravet för varor i Reach är begränsat till att gälla särskilt farliga 
ämnen på kandidatförteckningen570, medan etappmålet Information om farliga 
ämnen i material och produkter omfattar hela gruppen farliga ämnen. Kraven i 

569 Vägledning för leverantörer av varor http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/Reach/
Vagledning_for_leverantorer_av_varor_SV.pdf

570 http://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Reach omfattar således inte andra farliga ämnen, såsom exempelvis allergi- 
framkallande ämnen. Detta gör att insatser utöver informationskravet i Reach 
behövs för att nå etappmålet. Områden där kompletterande initiativ kan inklu-
deras är exempelvis EU:s strategi för giftfri miljö inom sjunde miljöhandlingspro-
grammet571, cirkulär ekonomi-paketet572, fibermärkningsförordningen573 och eko-
designdirektivet574. Ett annat alternativ är att arbeta för att kandidatförteckningen 
ska innefatta betydligt fler ämnen än idag, vilket skulle utöka informationskraven. 
Det är även viktigt att arbeta för att informationen följer med i hela varans livs-
cykel och därmed når konsumenter, avfallshanterare och återvinnare. Det saknas 
i dagsläget regler som säkerställer att information om särskilt farliga ämnen når 
avfallshanterare och återvinnare, eftersom de inte räknas som mottagare av varor.

Utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler

Etappmålet om utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler är att Reach 
och andra relevanta EU-regelverk, senast 2020 tillämpas eller om så behövs, 
revideras så att
• det i ökad utsträckning blir möjligt att bedöma och pröva grupper av ämnen 

med liknande inneboende egenskaper, kemisk struktur eller användnings-
område, och

• substitutionsprincipen och dess tillämpning stärks i samband med  
begränsningar, tillståndsprövning och andra relevanta moment i regelverket. 

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess preciseringar 
om Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen samt Användningen av 
särskilt farliga ämnen kan uppfyllas. Uppföljningen av den preciseringen innehål-
ler ytterligare information om särskilt farliga ämnen.

571 http://ec.europa.eu/environment/newprg/
572 http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
573 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1007/2011 av den 27 september 

2011 om benämningar på textilfibrer och därtill hörande etikettering och märkning av 
fibersammansättningen i textilprodukter

574 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om 
upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter
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Sammanfattning

Det behövs en mer systematisk bedömning, prövning och hantering av grupper 
av ämnen via Reach och andra relevanta regelverk för att effektivisera kemikalie-
kontrollen. Ett sådant helhetsgrepp kan också bidra till riskminskning genom ett 
stärkt substitutionstryck för tillståndsgivning, begränsningar och andra typer av 
riskhanteringsåtgärder. Arbete för att utveckla metodik för alternativa testnings-
förfaranden och gruppering av ämnen pågår inom OECD.

Arbete pågår även inom Reach och andra kemikalieregler för att utveckla till-
lämpningen så att den blir mer substitutionsdrivande. Det kan öka takten i utfas-
ningen av särskilt farliga ämnen samtidigt som användningen av andra farliga 
ämnen minskar. Förutom förbättrat skydd för människors hälsa och miljön kan en 
sådan utveckling stimulera innovation och efterfrågan på såväl alternativa kemis-
ka ämnen som nya tekniska lösningar.

Resultat

BEDÖMNING OCH PRÖVNING AV GRUPPER AV ÄMNEN

Under året har arbete pågått inom OECD för att utveckla metodik för alternativa 
testningsförfaranden och gruppering av ämnen. Syftet är, förutom att minska anta-
let djurförsök, att på sikt optimera resurser och minska kostnader för företag och 
myndigheter.

SUBSTITUTIONSPRINCIPENS TILLÄMPNING

För biocidprodukter har diskussioner förts kring tillämpning av uteslutningskri-
terier, kriterier för kandidatämnen för substitution, och förberedelse för ompröv-
ning av verksamma ämnen som används till att bekämpa råttor. Även för växt-
skyddsmedel pågår arbete med tolkning av kriterierna för att identifiera ämnen 
som substitutionskandidater. Klassificering av ämnen är en viktig komponent för 
att skynda på möjligheterna till substitution. En samordning mellan biocid-, växt-
skydds- och klassificeringsprocesserna har föreslagits där ämnesrapporter även 
kan inkludera förslag till harmoniserad klassificering. 

Inom RoHS-direktivet finns en, ännu obeprövad, möjlighet för EU:s med-
lemsländer att ta fram förslag till begränsning av ämnen. Kemikalieinspektionen 
har identifierat klorerade flamskyddsmedel (omfattar flera typer av ämnen) som 
ämnen där det finns anledning att arbeta vidare med framtida begränsning.
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Echa driver ett utvecklingsprojekt med analys av strukturlikhet hos registrerade 
ämnen som kan komma ifråga för gruppvis ämnesutvärdering. För att systemati-
sera gruppvisa utvärderingar kan förändringar eller tillägg i Reach behövas575.

Analys

En mer systematisk bedömning, prövning och hantering av grupper av ämnen via 
Reach skulle kunna innebära en viktig effektivisering av kemikaliekontrollen. Ett 
sådant helhetsgrepp kan också bidra till riskminskning genom ett stärkt substitu-
tionstryck för tillståndsgivning och begränsningar men även vid andra typer av 
riskhanteringsåtgärder.

Det finns förutsättningar inom Reach för både gruppvisa bedömningar och ökat 
substitutionstryck, men lagstiftningen behöver tillämpas i högre utsträckning än 
idag. På vissa områden, exempelvis kring informationskrav och effektivisering av 
tillstånds- och begränsningsprocesser, finns ett behov av att ytterligare utveckla 
Reach.576

BEDÖMNING OCH PRÖVNING AV GRUPPER AV ÄMNEN

Reach är i hög grad inriktad på reglering av enskilda ämnen, även om det i delar 
av Reach finns varierande möjligheter att bedöma, hantera och pröva grupper av 
ämnen. Även i vissa EU-regelverk för specialreglerade kemikalier finns exempel på 
en samlad hantering av grupper av ämnen.

För att utveckla hanteringen av grupper av ämnen behöver möjligheter skapas 
till gruppvis upptag av särskilt farliga ämnen på kandidatförteckningen och till-
ståndslistan inom processen tillstånd i Reach. Sammansatta ämnen som innehåller 
ett särskilt farligt ämne som en beståndsdel bör omfattas av samma regler som 
idag gäller för kemiska blandningar.

Reach tillåter utnyttjande av testdata från andra strukturellt likartade ämnen 
inom en grupp vid ämnesregistrering. Det förekommer dock relativt ofta att denna 
möjlighet till undantag från testning används omotiverat, genom att ämnen grup-
peras på ett felaktigt sätt. Ett sådant missbruk av reglerna motverkar tillämp-
ningen av försiktighets- och substitutionsprincipen i kemikaliekontrollen och bör 
motverkas.

För att utveckla gruppbedömningar behöver Reach utvecklas så att bedömning 
och prövning av grupper av ämnen med liknande inneboende egenskaper, kemisk 

575, 576 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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struktur eller användningsområde möjliggörs. Det är även viktigt att utveckla 
regelverk så att gruppbedömningar kan motverka osund substitution, det vill säga 
att motverka att ett farligt ämne ersätts med ett likartat ämne som senare även 
visar sig ha liknande effekter.

SUBSTITUTIONSPRINCIPENS TILLÄMPNING

Substitutionsprincipen betonas starkt i Reach-förordningens tillståndsregler. I 
Kemikalieinspektionens rapport577 föreslås att Sverige bör bevaka och så långt 
som möjligt säkerställa att principen får genomslag också vid tillämpningen av 
dessa regler. För att driva på substitutionen bör tillstånd därför ges för så korta 
perioder som möjligt och kraven för att ge tillstånd vid förnyad tillståndsansökan 
bör successivt skärpas578. Även begränsningsförfarandet i Reach har stor betydelse 
för att åstadkomma ökad substitution av farliga ämnen eftersom viss eller all 
användning av ett ämne kan förbjudas, inte bara inom EU utan också i importva-
ror. Ett problem vid tillämpningen är att allt för få förslag till begränsningar tas 
fram i dagsläget då arbetet är resurskrävande och få medlemsstater medverkar. 

Även listningen av särskilt farliga ämnen på kandidatlistan i Reach har en 
positiv effekt på substitution då listningen signalerar till företagen att detta är ett 
ämne med särskilt farliga egenskaper som kan komma att regleras/förbjudas inom 
kort. För ämnen på kandidatlistan finns också ett informationskrav, vilket även 
det kan ha en substitutionsdrivande effekt. Det är därför viktigt att se till att far-
liga ämnen förs upp på kandidatlistan i fortsatt hög utsträckning579. För att främja 
utfasning av ämnen som är skadliga för människors hälsa bör även hormonstö-
rande och kraftigt allergiframkallande ämnen betraktas som särskilt farliga ämnen 
enligt regeringens proposition På väg mot en giftfri vardag.580

Företag som tillhandahåller varor eller kemiska produkter bör ha ett tydligt 
formulerat ansvar för att byta ut särskilt farliga ämnen.581 Om företag i större 
utsträckning ställer krav på information om farliga ämnen i leverantörskedjan 
skapas drivkrafter att byta ut sådana ämnen. Företagens substitutionsarbete skulle 
även kunna stimuleras genom att stat, kommuner och landsting i ökad utsträck-
ning ställer kemikaliekrav vid offentlig upphandling. Ett problem för företagen 
när det gäller substitution är bristen på kunskap om alternativ i form av kemiska 
ämnen eller annan teknik. Många företag har efterlyst en plattform för kunskaps-

577 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
578 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
579 KOM, ECHA och MS har kommit överens om en ”Roadmap for SVHCs identification and 

implementation of REACH Risk Management measures from now to 2020”.
580 På väg mot en giftfri vardag, Prop. 2013/14:39
581 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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utbyte och informationsspridning inriktad på utbyte av farliga ämnen. Erfarenhet 
av denna typ av verksamhet finns exempelvis genom projektet SUBSPORT582. 

Svensk industri och näringsliv har nått långt med att fasa ut och ersätta farliga 
ämnen och ett svenskt kunskapscentrum för substitution skulle kunna bidra till 
att bygga upp kunskap om vilka alternativ som finns och ge stöd i arbetet med 
att ställa krav på leverantörer583. Ett motsvarande kunskapscentrum på EU-nivå 
skulle kunna bidra till en effektivare genomförande av Reach genom att på mot-
svarande sätt underlätta för europeiska företag att byta ut farliga ämnen.

Effektivare kemikalietillsyn inom EU

Etappmålet om en effektivare kemikalietillsyn inom Europeiska unionen är att 
senast 2018 har beslut fattats inom Europeiska unionen som förstärker och 
effektiviserar tillsynen i medlemsländerna samt utvecklar tillsynssamverkan inom 
unionen gällande regler för kemikalier inklusive farliga ämnen i varor och avfall.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess preciseringar 
om Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen, Användningen av sär-
skilt farliga ämnen, Kunskap om kemiska ämnens miljö- och hälsoegenskaper, 
Information om farliga ämnen i material och produkter kan uppfyllas. Uppfölj-
ningen av de preciseringarna innehåller ytterligare information om tillsyn.

Sammanfattning

Kemikalieregler är i stor utsträckning harmoniserade inom EU. Tillsynen är 
där-emot till största delen en nationell uppgift och nationella myndigheter har 
exempelvis inte möjlighet att ingripa mot företag i ett annat land. För att öka 
samordningen deltar Kemikalieinspektionen i flera EU-gemensamma nätverk av 
myndigheter, bland annat i kemikalielagstiftningen Reach:s forum för tillsyn, till-
synsnätverket CLEEN samt även i Prosafe, en europeisk organisation för konsu-
mentsäkerhet.

582 Substitution Support Portal, http://www.subsport.eu/
583 Föreslås även i Proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag – plattform för 

kemikaliepolitiken
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Resultat

Forum för informationsutbyte om verkställighet av Reach584 samordnar ett nät-
verk bestående av medlemsstaternas tillsynsmyndigheter i syfte att samordna och 
utveckla kemikalietillsynen inom EU. Kemikalieinspektionen har bidragit med 
stöd till övriga EU-länder baserat på erfarenheter av operativ tillsyn av expone-
ringsscenarier och har under 2014 fungerat som instruktörer och utbildare av 
inspektörer inom EU. Kemikalieinspektionen har även varit med och säkrat att 
nya begränsningar i Reach blir tydliga för dem som ska följa dem och möjliga att 
kontrollera i tillsynen. 

Utöver samarbetet i Reach:s forum för tillsyn har Kemikalieinspektionen till-
sammans med Bundesamt für Gesundheit i Schweiz varit sekretariat för tillsyns-
nätverket CLEEN585, vilket innebär att leda arbetet inom nätverket genom insatser 
i medier, kontakt med andra EU-organ och genom att ordna ett årligt tillsynsmöte. 
Tillsynsprojekt om bland annat biocider och tvätt- och rengöringsmedel drivs 
inom nätverket.

Kemikalieinspektionen har under 2014 blivit accepterad som medlem i Pro-
Safe586, ett fristående nätverk för EU- och EFTA-länder med inriktning på konsu-
mentsäkerhet. Nätverket samordnar tillsynsinsatser även med inriktning på varors 
kemiska risker. 

I samband med att de första Reach-tillstånden för användning av särskilt farliga 
ämnen diskuterades lämnade Sverige ett brev till EU-kommissionen. Syftet var 
att verka för att tillämpningen av tillståndssystemet överensstämmer med Reach-
förordningen samt för att förbättra möjligheterna att bedriva tillsyn av besluten. 
En av de viktiga faktorerna i detta arbete är att tillstånden är förenade med vill-
kor. Brevet resulterade i att kommissionen beslutade att bilda en arbetsgrupp för 
att diskutera tillsynsbarheten av beviljade tillstånd med avseende på övervakning, 
rapportering och villkor. Sverige är ett av de medlemsländer som anmält intresse 
för att delta i denna arbetsgrupp.

EU-kommissionen presenterade 2013 ett paket om produktsäkerhet och mark-
nadskontroll med bland annat förslag till en ny förordning om marknadskontroll 
som föreslogs träda i kraft 2015.587 Förhandlingarna kring detta förslag är inte 
avslutade.

584 http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/who-we-are/enforcement-forum
585 http://www.cleen-europe.eu/
586 http://www.prosafe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Item

id=128
587 KOM(2013)74, Meddelande från kommissionen till europaparlamentet, rådet och 

europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Ökad produktsäkerhet och bättre 
marknadskontroll på den inre marknaden för varor.
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Analys

Kemikalieinspektionen verkar för ett fortsatt fördjupat samarbete mellan tillsyns-
myndigheter inom EU. Samarbetet kan ge en gemensam miniminivå för tillsyns-
arbetet, vilket eventuellt även skulle kunna formaliseras, medan det kan vara för-
delaktigt att behålla nationella möjligheter att utveckla krav och sanktioner utöver 
det som anges i miniminivån.

I dagsläget finns det olika samarbetsformer för tillsynsmyndigheter inom EU. 
Genom att bedriva samordnad tillsyn, exempelvis med gemensamma projekt, får 
kontrollerna ett större genomslag och möjliggör även att länder som annars inte 
kan bedriva tillsyn i större omfattning utför kontroller. Medlemskapet i ProSafe 
ger oss även bättre möjligheter att kommunicera med andra tillsynsmyndigheter 
i Europa och att påverka inriktningen på framtida gemensamma marknadskon-
trollprojekt. De EU-gemensamma tillsynsprojekten är viktiga för att på sikt åstad-
komma en mer enhetlig tillsyn av Reach inom EU och motverka en snedvriden 
konkurrens mellan företag.

I den nya förordningen om marknadskontroll (KOM(2013)74) som EU-kom-
missionen presenterade under 2013 ingår ett paket om produktsäkerhet och mark-
nadskontroll med bland annat en flerårig handlingsplan för marknadskontroll 
samt ett förslag till förordning om konsumentprodukters säkerhet. Där föreslås det 
att ett forum för marknadskontroll inrättas. Det är inte klart när produktsäkerhet- 
och marknadskontrollpaketet kan realiseras då förhandlingarna har avstannat.

Ett effektivt tillsynsarbete, korrekta analyser och beslutsunderlag förutsätter 
kvalitativ och uppdaterad information om företagens kemiska produkter. Arbete 
med att höja kvaliteten på lämnade uppgifter från företag kan således även ge en 
effektivare tillsyn. Även tillsyn av förmedlad information i distributionskedjan och 
efterlevnad av föreskrivna skyddsåtgärder gynnas av ökad kvalitet på lämnade 
uppgifter.

Tydliga bestämmelser är en viktig grund för ett rättssäkert system och en effek-
tiv tillsyn. Tydliga bestämmelser gör det också enklare för tillsynsmyndigheterna 
att tolka reglerna och ställa likartade krav på samma typ av överträdelser. För att 
öka tydligheten finns flera utvecklingsområden, exempelvis behöver arbetet med 
exponeringsscenarios i Reach utvecklas och förbättras samt hur sådan informa-
tion ska användas för kommunikation i leverantörskedja. Även reglerna kring 
användning av ämnen i varor innehåller i flera fall otydligheter som försvårar till-
synen. Många varor på EU-marknaden är tillverkade utanför EU och leverantörs-
kedjorna är ofta långa och komplexa, med olika tillverkare av de delar som ingår 
i den färdiga varan. Ökad samordning av tillsynen av varor bör ske inom ramen 
för arbetet med den nya marknadskontrollförordningen och genom utveckling av 
arbetet inom främst Reach:s forum för tillsyn.
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Tydlighet är även önskvärt vid tillståndsgivning under Reach för ämnen på 
bilaga XIV. Om ett tillstånd är förenat med tydligt uppsatta villkor ökar tillsyns-
barheten och sådana tydliga villkor är därför av stor vikt och kan underlätta ökat 
samarbete på tillsynsområdet inom EU.

Giftfria och resurseffektiva kretslopp

Etappmålet om giftfria och resurseffektiva kretslopp är att användningen av 
återvunna material ska vara säker ur hälso- och miljösynpunkt genom att åter-
cirkulation av farliga ämnen så långt som möjligt undviks samtidigt som resurs-
effektiva kretslopp eftersträvas. Detta uppnås genom en samlad åtgärdsstrategi 
inom Europeiska unionen, vilken senast 2018 resulterat i bland annat följande 
insatser:
• EU:s regelverk för avfall, kemikalier och varor är i huvudsak kompletterade 

och samordnade så att de styr mot giftfria och resurseffektiva kretslopp, och
• principen om höga och likvärdiga krav på innehållet av farliga ämnen i ny-

producerade och återvunna material är fastslagen genom beslut där så är 
lämpligt.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess preciseringar 
om Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen, Användningen av sär-
skilt farliga ämnen, Oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper kan upp-
fyllas. Uppföljningen av de preciseringarna innehåller ytterligare information  
relaterad till etappmålet. 

Sammanfattning

Den åtgärdsstrategi för giftfri miljö, som EU har beslutat ska tas fram till år 2018, 
är viktig för att etappmålet ska kunna nås. EU-kommissionen har också med-
delat att det förslag om cirkulär ekonomi-paket som ska presenteras under 2015, 
förutom tidigare fokus på avfallshantering, även ska ta hänsyn till produktutveck-
ling, återanvändning och sekundära råmaterial, vilket innebär möjligheter för mer 
fokus på giftfria kretslopp. I Sverige pågår arbete, bland annat med att analysera 
vilka styrmedel som är mest effektiva för att reglera användningen av farliga 
ämnen i ett livscykelperspektiv. Detta utgör en grund för Sveriges arbete med EU-
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strategin. Ett fortsatt analys- och utredningsarbete behövs för att bygga upp kun-
skapsbasen och utveckla ny teknik. 

Resultat

Regler på kemikalie- och avfallsområdet som har betydelse för giftfria och resurs-
effektiva kretslopp har kartlagts och analyserats588. Studien är ett underlag för det 
fortsatta arbetet med farliga ämnen ur ett kretsloppsperspektiv. 

Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket har bistått regeringen i EU:s 
arbete med revidering av avfallslagstiftningen589, bl.a. med inriktning att säker-
ställa giftfria kretslopp. Den nya EU-kommissionen har dragit tillbaka förslaget, 
men ska presentera ett nytt förslag under 2015, med utfästelser om mer hänsyn till 
förebyggande åtgärder såsom hur varor designas och hur kvaliteten på sekundära 
råmaterial kan säkras 

Inom Europa pågår ytterligare initiativ som kan användas för att stärka utveck-
lingen av giftfria och resurseffektiva kretslopp, även om kemikaliefrågan många 
gånger inte heller här är tillräckligt prioriterad. Ett omfattande initiativ där det 
är viktigt att bevaka kemikaliefrågan är kommissionens pågående arbete med 
att utveckla en EU-övergripande strategi för en giftfri miljö enligt sjunde miljö-
handlingsprogrammet590. Ett av de områden som prioriterats för detta arbete är 
farliga ämnen i varor, inklusive importerade varor, giftfria materialkretslopp och 
inomhusmiljö. Kemikaliefrågan har lyfts inför kommissionens översyn av ekode-
signdirektivet591, där förslag på att information om farliga kemikalier i de varor 
som regleras under direktivet ska följa med till avfallsledet lagts fram. Under 2014 
antogs även en revidering av POPs-förordningen592 inom EU avseende gränsvärden 
i avfall.

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska medlemsstaterna ta fram nationella program för 
förebyggande av avfall. Naturvårdsverket fastställde det svenska programmet i 

588 KemI Rapport 2/14, Regler om kemikalier i kretsloppet för varor – en juridisk analys
589 KOM(2014)397, Förslag till europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 

direktiven 2008/98/EG om avfall, 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall, 
1999/31/EG om deponering av avfall, 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG om 
batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och 2012/19/EU 
om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska och elektroniska produkter.

590 http://ec.europa.eu/environment/newprg/
591 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om 

upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter
592 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 av den 29 april 2004 om 

långlivade organiska föroreningar
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december 2013593. Det innehåller bl.a. mål och åtgärder för att minska innehållet 
av farliga ämnen i material och produkter. Det är dock för tidigt att bedöma utfal-
let av programmet. 

Analys

Utveckling av giftfria och resurseffektiva kretslopp är grundläggande för en sam-
hällsutveckling mot en cirkulär ekonomi. Utvecklingen giftfria och resurseffektiva 
kretslopp, syftar till att bättre ta tillvara resurser på ett säkert sätt och kan i för-
längningen ge ökad konkurrenskraft, skapa nya affärsmodeller och nya jobb och 
främja innovation och tillväxt.

För att se till att återvunnet material är säkert att använda och att kretsloppen 
är både resurseffektiva och så långt som möjligt giftfria är det bland annat viktigt 
att i högre utsträckning driva på utfasningen av farliga ämnen i varor, att utveckla 
producentansvaret, att utöka informationskrav för fler ämnen och varugrupper 
samt att se till att informationen även finns tillgänglig i avfallsledet594 595. Det är 
viktigt att motverka en utveckling där farliga, och i synnerhet särskilt farliga, 
ämnen återförs i kretsloppet genom materialåtervinning. För Sverige är förekom-
sten av farliga ämnen en högt prioriterad fråga inom avfallshantering och återvin-
ning, medan frågan inte vunnit samma gehör i övriga Europa. För att Sverige ska 
kunna nå svenska miljömål är vi beroende av att EU:s politik utvecklas i liknande 
riktning och Sverige bör bistå EU-kommissionen i arbetet med ett mer ambitiöst 
paket om cirkulär ekonomi med förslag som bidrar till giftfria kretslopp. För att 
nå etappmålet om resurseffektiva och giftfria kretslopp behövs ett brett spektrum 
av insatser, till exempel att samordna och utveckla styrmedel inom avfalls-, pro-
dukt- och kemikalieområdet. 

Såväl ambitionen att öka återvinningen som att motverka miljö- och hälsopro-
blem talar således för vikten av att arbeta parallellt inom kemikalie- och avfalls-
området. Det handlar om utfasning av farliga ämnen, men även om åtgärder inom 
produktdesign för att underlätta återvinning, förbättrad information och spårbar-
het under hela livscykeln samt utveckling av tekniker som möjliggör sortering och 
rening av avfallsströmmar. För att uppnå ett läge där återvunnet material är den 
tillförlitliga råvarukällan som eftersträvas kan förstärkningar behöva ske både i 
produktionsledet och i avfallsledet i befintlig och ny lagstiftning.

593 Naturvårdsverket (2013). Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle. 
Sveriges program för att förebygga avfall 2014–2017.

594 KemI 2014, Remissvar om Europeiska kommissionens förslag KOM(2014)397, Dnr. H14-
03884

595 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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För att vidareutveckla arbetet med giftfria och resurseffektiva kretslopp har 
Naturvårdsverket även föreslagit ett nytt etappmål för hållbar återföring av fosfor 
samt ytterligare etappmål tillsammans med förslag till styrmedel och åtgärder på 
avfallsområdet, såsom förslag till etappmål för ökad förberedelse för återanvänd-
ning och materialåtervinning av avfall, förslag till etappmål för minskad mängd 
matavfall och förslag till etappmål för textil och textilavfall.

Naturvårdsverket fick i januari 2015 ett regeringsuppdrag om giftfria och 
resurseffektiva kretslopp. I uppdraget ingår bland annat att minska risker med 
farliga ämnen och utfasning av särskilt farliga ämnen. Uppdraget är en del av 
handlingsplanen för en giftfri vardag och ska genomföras i samverkan med  
Kemikalieinspektionen. 

Minska barns exponering för farliga kemikalier

Etappmålet om att minska barns exponering för farliga kemikalier är att senast 
2018 har beslut fattats avseende befintliga och vid behov nya regelverk och 
andra styrmedel, vilka medför en betydande minskning av hälsoriskerna för 
barn till följd av den samlade exponeringen för kemikalier. Riskminskningen ska 
bedömas i jämförelse med situationen 2012.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess preciseringar 
om Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen kan uppfyllas. Uppfölj-
ningen av preciseringen innehåller ytterligare information relaterad till etappmålet. 

Sammanfattning

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag att fortsätta arbetet 
med en giftfri vardag 2015–2017. 

Under 2014 har en rad insatser genomförts. Till exempel:
Kemikalieinspektionen har föreslagit att särskilt begränsa bisfenol A i leksaker 

för barn under tre år eller andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. 
Sverige verkar också för att sänka den högsta tillåtna halten av bly inom Leksaks-
direktivet.

Sverige verkar för att begränsa farliga ämnen i textil. Kemikalieinspektionen 
har presenterat ett förslag på märkning av innehåll av farliga ämnen i textiler i 
EU-arbetet med utveckling av fibermärkningsförordningen.
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Kemikalieinspektionen har tillsammans med bland annat kommuner kontrolle-
rat företag som tillverkar, importerar och säljer varor avsedda för barn. Resultaten 
visar att ett flertal leksaker innehöll farliga ämnen i förbjudna halter. Varorna har 
stoppats från fortsatt försäljning och överträdelserna har anmälts till miljö- 
åklagare.596

Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ta fram upphandlings- 
kriterier för en giftfri förskola. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet 
senast den 4 maj 2015.

Resultat

Övergripande
Generellt har alla de insatser om att begränsa användning och exponering av far-
liga ämnen, som redovisats i övriga etappmål, stor betydelse för att även minska 
barns exponering för farliga ämnen. 

Genomförande av uppdraget handlingsplan för en Giftfri vardag 
Kemikalieinspektionen har i februari 2015 slutredovisat Handlingsplan för en 
giftfri vardag 2011–2014 till regeringen.597 Fokus har legat på att skydda barn 
och unga eftersom de är mer sårbara än vuxna för påverkan av farliga kemikalier. 
Satsningen på handlingsplanen har gjort det möjligt att under perioden kraftigt 
utöka insatserna nationellt, inom EU och internationellt, se även detaljerade 
beskrivningar nedan.

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen ett nytt uppdrag att fortsätta och 
utveckla arbetet med en giftfri vardag 2015–2017. Naturvårdsverket har fått ett 
uppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp som en del av handlingsplanen. 
Livsmedelsverket har tagit fram en strategisk plan för sin del av arbetet inom 
Giftfri vardag 2015–2020. Kemikalieinspektionen har även fått ett uppdrag om 
behov av nationella begränsningar gällande farliga ämnen i byggprodukter för att 
minska barns exponering.

596 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Maskeradklader-for-barn-analyserades/
597 KemI Rapport 1/15. Handlingsplan för en giftfri vardag 2011–2014 slutredovisning
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NATIONELLT

Giftfri förskola 
Regeringen har gett Konkurrensverket i uppdrag att ta fram upphandlingskriterier 
för en giftfri förskola. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den  
4 maj 2015. 

Tillsyn
Kemikalieinspektionen utövar tillsammans med kommunerna tillsyn över kemiska 
produkter, bekämpningsmedel och varor. Under 2014 har inspektionen gjort cirka 
850 inspektioner av företag som tillverkar, importerar eller säljer kemiska pro-
dukter, bekämpningsmedel eller varor. Mer än tusen smycken och liknande varor 
kontrollerades i ett omfattande samverkansprojekt med närmare 100 kommuner. 
I drygt tio procent av fallen hittades överträdelser, bland annat för höga halter bly 
och kadmium. Inspektionen har även gjort kontroller av de nya bestämmelserna 
om märkning av varor behandlade med biocider i samverkan med andra myndig-
heter i EU598.

Branschdialoger 
Kemikalieinspektionen har fortsatt dialogerna med företag från leksaks- och  
textilbranschen samt med företag som säljer kosmetika. Dialogerna har resulterat 
i att företagen satt upp frivilliga åtaganden om ämnen med farliga egenskaper. 
Ett trettiotal företag har deltagit i utbildningar rörande utvecklingsområden om 
farliga som hormonstörande ämnen, nanomaterial, antibakteriella ämnen samt 
kombinationseffekter. 

Textil  
Textilföretagen har bidragit med kunskap till två regeringsuppdrag om farliga 
ämnen i textil.599 600 Företagen har även påbörjat arbetet med att fasa ut ytterligare 
farliga ämnen som identifierades i Regeringsuppdrag textil601, bland annat vissa 
farliga färgämnen. Företagen har påbörjat diskussionen om en gemensam lista av 
kemikalier som får förekomma i textilier (positivlista/standard). I branschdialogen 
har textilföretagen försökt påverka utfasningen av farliga per- och polyfluorerade 
ämnen genom ett möte med kemikalieföretag som producerar sådana ämnen.

598 Kemikalieinspektionens årsredovisning 2014
599 KemI rapport 3/13 Hazardous chemicals in textiles
600 KemI Rapport 6/14 Chemicals in textiles
601 KemI Rapport 6/14 Chemicals in textiles
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Information
Kemikalieinspektionen har utvecklat och startat en upplysningstjänst ”fråga 
Kemikalieinspektionen”, och en konsumentwebb anpassad till mobila enheter. 

EU

Generellt har arbetet för höja skyddsnivån i de stora viktiga regelverken som 
Reach, CLP, Växtskyddsförordningen och Biocidförordningen stor betydelse för 
att ge barn ett bättre skydd mot farliga ämnen. Kemikalieinspektionen har i sitt 
arbete med att välja vilka ämnen som myndigheten ska arbeta med under året 
inom Reach och CLP-processerna prioriterat utifrån ett barnperspektiv. Varor som 
barn kommer i kontakt med, dvs de flesta varor som finns i ett hem eller på en 
förskola, är också viktiga liksom utvecklingen av regler i de särskilda produktlag-
stiftningarna är viktig. Kemikalieinspektionen deltar i flera processer rörande till-
lämpning och utveckling av befintliga regelverk och bevakar i detta arbete särskilt 
barnperspektivet. 

Leksaksdirektivet 
Kemikalieinspektionen har föreslagit att särskilt begränsa bisfenol A i leksaker för 
barn under tre år eller andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Sve-
rige verkar också för att sänka den högsta tillåtna halten av bly. 

Ekodesigndirektivet 
EU:s Ekodesigndirektiv ska revideras. Sverige har lämnat in ett förslag om att föra 
in ett generellt krav på information om innehåll av farliga kemikalier för energi-
relaterade produkter i direktivet i likhet med vad som gjorts i byggproduktförord-
ningen.

Textil och fibermärkningsförordningen
Sverige verkar för att begränsa farliga ämnen i textil. Textil är en mycket bred pro-
duktkategori som används på sådant sätt att konsumenter, även barn, direkt eller 
indirekt exponeras för de kemikalier som ingår i dem. Kemikalieinspektionen har 
presenterat ett förslag på märkning av innehåll av farliga ämnen textiler i fiber-
märkningsförordningens arbetsgrupp och CARACAL. Vidare har EU-kommissio-
nen tagit initiativ till en diskussion om begränsning av CMR-ämnen i textiler via 
det s.k. Snabbspåret i artikel 68.2 i Reach. KemI har bidragit med underlag.

Propyl- och butylparaben 
Läkemedelsverket redovisade i maj 2014 sitt uppdrag om behov av och förutsätt-
ningar för nationella regler för användningen av propyl- och butylparaben.
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Analys

Utveckling av området barn och kemikaliesäkerhet i EU:s regelverk finner stöd i 
regeringens strategi för en giftfri miljö i På väg mot en giftfri vardag602 samt även 
med skrivningar i EU:s sjunde miljöhandlingsprogram. Arbetet med varugrupper 
bör enligt regeringen fokusera på byggprodukter och inredningar, elektriska och 
elektroniska produkter, textilier samt leksaker och andra varor avsedda för barn. 
För att åstadkomma en hög skyddsnivå för barn vad gäller kemikalieexponering 
bör särskilt farliga ämnen på sikt inte förekomma i kemiska produkter och varor 
som barn exponeras för.

Målsättningen i miljöhandlingsprogrammet är att säkerställa att användning av  
farliga ämnen i varor minimeras i syfte att skydda barns hälsa. En övergripande 
strategi för att minimera exponering för farliga ämnen ska därför tas fram och 
en databas om exponering och effekter ska upprätta. Detta ska tillsammans med 
utveckling av vägledning samt test- och riskbedömningsmetoder bidra till ett 
effektivare beslutsfattande.

Gällande regler tar inte tillräcklig hänsyn till barns särskilda känslighet för far-
liga ämnen och metodik för riskbedömning för barn saknas i vissa delar. Vägled-
ningsdokument som ska underlätta tillämpningen av EU-regler behöver utvecklas 
vad gäller barnanpassad metodik. Från samhällsekonomisk synpunkt bör det i 
många fall vara särskilt effektivt med insatser som syftar till att skydda barns 
hälsa. 

Det finns ett stort behov att utveckla Reach-förordningen för att säkerställa att 
barn skyddas bättre mot farliga kemikalier. Dagens lagstiftning är otillräcklig när 
det gäller att identifiera, informera om samt begränsa sådana kemikalier som kan 
leda till skador hos barn.

Lagstiftningen bör bl.a. ytterligare specificera vilka effekter och effektområden 
som är särskilt relevanta för att skydda barn mot farlig kemikalie-exponering. 
Testmetoder behöver också identifieras för testning av kemikalier med avseende på 
sådana effekter och effektområden. Standardinformationskraven i Reach behöver 
ses över och stärkas när det gäller tester med särskild relevans för barn. Vidare bör 
behovet av och storleken på barnspecifika bedömningsfaktorer vid riskbedömning 
analyseras samt exponeringsdata och exponeringsscenarier relevanta för barn pre-
ciseras

Barn behöver framhållas i lagtexten som en ”särskild” eller ”specifik” expone-
rad grupp. Genom att explicit nämna skyddet av barn i lagtexter lämnas mindre 
utrymme för tolkningar. Myndigheter får därmed större möjligheter att ställa krav 
med stöd av lagstiftningen.

602 På väg mot en giftfri vardag, Prop. 2013/14:39
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Inom EU behövs en strategi för barnsäkerhet. För närvarande saknar EU-
kommissionen såväl ett aktivt forum som en strategi för att behandla frågor om 
barn och kemikaliesäkerhet. Det är därför angeläget att kommissionen lämnar en 
avsiktsförklaring att i samarbete med medlemsländerna snarast ta fram en strategi 
för barn och kemikaliesäkerhet. 

Kemikalieinspektionen har föreslagit åtgärder603 för att lyfta barns särskilda 
känslighet för kemikalieexponering. Ett förslag är att regeringen tar initiativ till 
att rådsslutsatser om barn och kemikalierisker tas fram och beslutas i rådet alter-
nativt att frågan på annat sätt lyfts politiskt inom EU. Stöd för ett sådant initiativ 
finns på EU-nivå i skrivningar om barn och kemikalier i det sjunde Miljöhand-
lingsprogrammet. Kemikalieinspektionen bör delta aktivt i tekniska arbetsgrupper 
inom EU, OECD och WHO som är inriktade på att utveckla metoder och vägled-
ning för exponeringsbedömningar avseende barn samt även i tekniska arbetsgrup-
per inom bl.a. Echa, som arbetar med att uppdatera och tydliggöra vägledning 
för användningen av barnspecifika riskbedömningsfaktorer. På längre sikt behövs 
ändringar i bilagor till Reach och i artikeltext. Det kommer därmed att krävas 
insatser i rådet såväl som i kommittéer och arbetsgrupper.

Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling är grundläggande i arbetet med att stärka lagstiftningen 
vad gäller skydd av barn för kemikalieexponering. Sådana insatser behövs för att 
ta fram underlag för barnrelevanta exponeringsdata och exponeringsscenarier, 
testmetoder och riskbedömningsmetodik.  

Kemikalieinspektionen har ett uppdrag från regeringen att arbeta med en hand-
lingsplan för Giftfri vardag med speciellt fokus på barn. KemI redovisade 2014 
förslag till en ny handlingsplan för perioden 2015–2020 med de åtgärder som 
behöver vidtas för att bidra till en giftfri vardag. 

Nya regelverk och andra styrmedel
Regelverk och andra typer av styrmedel utvecklas kontinuerligt. Det pågående 
arbetet kan leda till att det inom de närmaste åren finns underlag till beslut om 
nya regelverk och andra styrmedel i linje med etappmålet. Sådana underlag kan 
exempelvis tas fram inom utredningen om ekonomiska styrmedel genom skatt på 
farliga ämnen i varor eller inom bisfenol A-utredningen. Regeringen har i den nya 
handlingsplanen giftfri vardag 2015–2017 särskilt efterfrågat förslag på nationella 
begränsningar, till exempel gällande farliga ämnen i byggprodukter för att minska 
barns exponering. Kemikalieinspektionen föreslår även att införa miljösanktions-
avgifter i varutillsynen i syfte att göra den mer rättvis och effektiv.

603 Utveckla och effektivisera Reach – en handlingsplan. KemI Rapport 4/14, juni 2014.
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Bedömning av när målet kan nås 
De åtgärder som Kemikalieinspektionen föreslagit i Utveckla och effektivisera 
Reach avseende barns säkerhet är i linje med etappmålet och innebär bl.a. att 
regelverken anpassas så att de beaktar att barn är särskilt känsliga för kemikalier. 
Arbetet med handlingsplanen giftfri vardag och det fortsatta arbetet med utveck-
ling av befintliga produktregler, som Leksaksdirektivet, väntas bidra till en väsent-
lig riskminskning. Dock kommer förslagen till ändringar i Reach huvudtext och 
dess bilagor inte att vara genomförda senast 2015. Därmed kommer Reach i dessa 
delar inte att kunna bidra till en minskning av hälsoriskerna för barn senast 2018.

Det fortsatta arbetet med utveckling av befintliga produktregler, som Leksaks-
direktivet, väntas bidra till en riskminskning. Arbetet med giftfri vardag som fort-
sätter är betydelsefullt. Exempelvis bidrar kommunernas arbete med giftfri för-
skola och arbetet med effekter av bättre kontroll på och information om dricks-
vatten avseende perfluorerade ämnen till riskminskning.

 

Ökad miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning  
och internationellt

Senast år 2020 har beslut fattats inom EU eller internationellt som innebär att 
befintliga och eventuella nya regelverk för human- och veterinärmedicinska 
läkemedel i ökad utsträckning väger in miljöaspekter.

Etappmålet bidrar till att miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och dess preciseringar 
om Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen, Kunskap om kemiska 
ämnens miljö- och hälsoegenskaper samt Information om farliga ämnen i material 
och produkter kan uppfyllas. Uppföljningen av de preciseringarna innehåller ytter-
ligare information relaterad till etappmålet. 

Sammanfattning

Läkemedelsverket har gjort en fördjupad analys av olika handlingsalternativ för 
att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen inom EU och inter-
nationellt. Analysen identifierade insatser för att minska miljöpåverkan av läke-
medel vid både produktion och användning och utgör en viktig utgångspunkt för 
det pådrivande regelarbete som behövs kring miljöaspekter av läkemedel.
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Insikten om behovet av ökad miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen ökar allt-
mer såväl inom EU som internationellt. På EU-nivå arbetar kommissionen med 
en strategi för att förhindra att vatten förorenas av läkemedel. Utformningen av 
strategin kommer att bli mycket viktig för möjligheten att genomföra de svenska 
insatserna. FN har initierat ett arbete mot grön hälso- och sjukvård där grön upp-
handling av medicintekniska produkter och läkemedel är central.

De insatser som hittills gjorts i linje med etappmålet bedöms utgöra en god bas 
för pådrivande arbete och även om tiden till konkreta beslut om ändringar i regel-
verken kan vara relativt lång bedöms etappmålet i dagsläget vara möjligt att nå.

Resultat

Regeringen uppdrog i april 2014 åt Läkemedelsverket att göra en fördjupad ana-
lys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i läkeme-
delslagstiftningen inom EU och internationellt. I uppdraget till Läkemedelsverket 
identifierar regeringen insatser för att minska miljöpåverkan av läkemedel vid pro-
duktion och användning och inkluderar insatser som bidrar till ökad kunskap om 
läkemedels miljöpåverkan, som avser att begränsa negativa effekter vid använd-
ning av läkemedel med allvarlig miljöpåverkan och som syftar till att begränsa 
utsläpp av läkemedelssubstanser vid produktion både inom EU och i tredje 
land.604 Under året har Naturvårdsverket i samråd med Läkemedelsverket också 
genomfört ett regeringsuppdrag där möjligheten att införa krav på minskade 
utsläpp av aktiv substans vid läkemedelstillverkning inom ramen för miljölagstift-
ningen605 har analyserats.606 EU-kommissionen har nyligen påbörjat ett arbete med 
en strategi mot förorening av vatten genom läkemedel. Utformningen av kommis-
sionens strategi kommer att bli mycket viktig för möjligheten att genomföra de 
svenska insatserna.607 

604 Fördjupad analys av olika handlings-alternativ för att nå etappmålet om miljöhänsyn i 
läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt. Rapport från Läkemedelsverket 
2014-12-15. http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2014/
Lakemedelsverket-har-analyserat-handlingsvagar-for-uppna-minskad-miljopaverkan-av-
lakemedel/

605 Direktiv 2010/75/EU, Industriutsläppsdirektivet, IED
606 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/

Regeringsuppdrag/Redovisade-2014/Miljokrav-vid-produktion-av-lakemedel-inom-EU/
607 https://www.havochvatten.se/download/18.276e7ae81443563a7505731/1396270397464/

prioterade-amnes-direktivet-2013.pdf
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Nya eller förändrade styrmedel 
Kommissionen lade i september 2014 fram ett förslag till förordning om veterinär-
medicinska läkemedel. Förordningen, som kommer att ersätta det gällande direk-
tivet för veterinärmedicinska läkemedel, rymmer även miljöaspekter. Läkemedels-
verkets preliminära ståndpunkt är att förslaget välkomnas, i synnerhet de initiativ 
som syftar till att begränsa spridningen av antibiotikaresistens, men att ytterligare 
analyser av förslaget krävs för mer detaljerade synpunkter.608 Läkemedelsverket 
arbetar med att ta fram myndighetens ståndpunkter om förslaget och bistå reger-
ingen i förhandlingarna. 

Den svenska representanten i europeiska läkemedelsmyndighetens expertgrupp 
Safety Working Party (SWP) lyfte i oktober frågan om att revidera det nuvarande 
vägledningsdokumentet för miljöriskbedömningar. Därefter fick Läkemedelsverket 
i uppdrag att ta fram ett underlag om varför riktlinjen bör ändras. Dokumentet 
ska vara klart i februari 2015 då ett beslut om revidering ska fattas.

Viktiga beslut 
FN har tillsammans med enskilda länder, bland annat Sverige, initierat ett arbete 
mot grön hälso- och sjukvård där grön upphandling av medicintekniska produkter 
och läkemedel är central. Under året hölls en konferens bl.a. i syfte att diskutera 
hur man på bästa sätt fortsatt ska hantera frågan och de utmaningar som finns 
bland annat om det ska vara ett ägandeskap från hälso- eller miljösidan, och hur 
arbetet kan inkluderas i pågående processer som t.ex. SAICM.

Analys

I kemikaliepropositionen På väg mot en giftfri vardag609 görs följande bedömning: 
Testkraven för läkemedel bör skärpas och de miljöriskbedömningar som görs i 
samband med en ansökan om godkännande av läkemedel bör förbättras. För att 
samla och tillgängliggöra miljödata om aktiva läkemedelssubstanser bör en data-
bas vid den europeiska läkemedelsmyndigheten skapas. Miljöaspekter bör föras in 
vid bedömningen av nyttan och riskerna med läkemedel. Det behövs en fördjupad 
analys av hur lagstiftningen konkret ska kunna utformas så att detta möjliggörs. 
En reglering av minimikrav på produktionsförhållanden för försäljning av pro-
dukter på EU-marknaden bör övervägas. För att kunna fastställa hur Sverige ska 
driva dessa frågor vidare inom EU måste konsekvenserna av ökad miljöhänsyn 

608 http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/EU/Fakta-PM-om-EU-forslag/
Faktapromemoria-201415FPM2-F_H206FPM2/

609 På väg mot en giftfri vardag, Prop. 2013/14:39
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analyseras ytterligare. Sverige bör verka för att EU-kommissionen identifierar och 
utreder konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Samtidigt bör Läkemedels-
verket ges i uppdrag att fördjupa analysen i fråga om tillgången till läkemedel, 
kostnadseffektivitet, samhällets kostnader för läkemedel, effekter på utvecklingen 
av nya läkemedel samt kostnader för skador på miljön.610 

Under 2014 har Läkemedelsverket genomfört ett regeringsuppdrag att göra en 
fördjupad analys av olika handlingsalternativ för att nå etappmålet om miljöhän-
syn i läkemedelslagstiftningen inom EU och internationellt som mycket väl speglar 
bedömningen i propositionen. Där identifieras 4 insatser (se avsnittet Resultat 
ovan), som tillsammans utgör en viktig utgångspunkt för pådrivande arbete som 
behövs för att miljöaspekter ska vägas in i högre utsträckning i regelutövandet när 
det gäller läkemedel.

Resultaten från forskningsprogrammet MistraPharma som avslutas 2015, det 
vill säga fem år tidigare än etappmålsdatumet 2020 är värdefullt som grund för 
det pådrivande arbetet. MistraPharma utgör den största samlade forsknings- 
insatsen inom området internationellt sett. 

Insikten om behovet av ökad miljöhänsyn i läkemedelslagstiftningen ökar 
alltmer såväl inom EU som internationellt. De insatser som hittills gjorts i linje 
med etappmålet, bland annat i Sverige, bedöms utgöra en god bas för pådrivande 
arbete och att den insikten ska fortsätta växa sig starkare. Förutsättningarna att 
nå etappmålet förväntas således öka de närmaste åren och även om tiden till kon-
kreta beslut om ändringar i regelverken kan vara relativt lång så bedöms etapp-
målet i dagsläget vara möjligt att nå.

610 På väg mot en giftfri vardag, Prop. 2013/14:39
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ETAPPMÅL OM AVFALL
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser 
ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 
50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger  
sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst  
40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018.

Sammanfattning

Den biologiska återvinningen av matavfall ökar. År 2013 återvanns 31 procent 
av matavfallet genom biologisk behandling där näringsämnen togs tillvara. Att 
jämföra med 25 procent 2012. Även om de insamlade matavfallsmängderna har 
ökat under de senaste åren visar uppföljningen att utbyggnaden behöver öka ännu 
snabbare än i dagens takt för att klar återvinningsmålet på 50 procent. Mängden 
matavfall som rötas behöver nästan fördubblas för att målet ska nås.

Resultat

Det uppkomna matavfallet beräknas till cirka 1 072 000 ton i konsumtions-
ledet.611 Mängden utsorterat matavfall till biologisk behandling har ökat från 
drygt 300 000 ton till omkring 420 000 ton mellan 2010 och 2013, vilket innebär 
en ökning på omkring 40 procent. 

Av 309 000 ton utsorterat matavfall som samlades in till rötning var det 221 
000 ton (72 procent) som kunde tillgodoräknas vid uppföljning av målet. Att inte 
allt utsorterat matavfall kan tillgodoräknas i målet beror på förluster i form av 
uppkomna rejektmängder samt att delar av framförallt rötslammet användes för 
ändamål som inte klassas som återföring av näringsämnen. Av 112 000 ton ut-
sorterat matavfall som samlades in till kompostering var det omkring 106 000 ton 
(95 %) som kunde tillgodoräknas vid uppföljning av målet. Resterande 6 000 ton 
(5 %) var förluster i form av rejekt samt att den färdiga komposten inte återvinns 

611 Matavfallsmängder i Sverige. Naturvårdsverket, 2014.
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till 100 procent. Det innebär att totalt 327 000 ton eller cirka 31 procent av mat-
avfallet sorterades ut och behandlades biologiskt så att växtnäringen togs tillvara.

Allt fler kommuner har infört insamling av källsorterat matavfall för biologisk 
återvinning. Information från Avfall Sverige visar att 175 kommuner infört insam-
ling av matavfall och att nära två tredjedelar av hushållen är anslutna. Drygt 20 
av kommunerna hade endast insamling från storkök och restauranger medan fler-
talet även samlade in från hushållen.612 

Flera styrmedel har använts för att öka den biologiska återvinningen, bland 
annat investeringsstöd genom Lip och Klimp och vägledning från Naturvårds-
verket. Sedan 2009 finns Energimyndighetens investeringsstöd för biogas, den så 
kallade ”Biogasutlysningen”. Branschen har också gjort frivilliga åtaganden och 
skapat certifieringssystem. 

Jordbruksverket har haft ett regeringsuppdrag att i samråd med Naturvårdsver-
ket och Livsmedelsverket stödja projekt och samordna kunskap för att öka bio-
gasproduktionen från matavfall. En del i projektet är att informera alla kommuner 
som ännu inte börjat ta vara på matavfallet. Syftet är att sprida erfarenheterna 
från de olika projekten samt ge inspiration och stöd på vägen.

Analys

MiljöEmissionsData (SMED) har gjort en prognos över hur mycket återvinnings-
graden för respektive villkor i återvinningsmålet förväntas uppgå till år 2018.613 
Prognosen visar att om utsorteringen av matavfall fortgår i samma takt som den 
har gjort mellan 2009 och 2013 kommer återvinningsmålet inte att nås tills 2018. 
Mängden matavfall som rötas behöver nästan fördubblas för att öka från 21 pro-
cent idag till 40 procent 2018. 

De åtgärderna med störst potential att öka återvinningsgraden av matavfall 
utifrån 2013 års siffror är: 

• Öka mängden insamlat matavfall till biologisk behandling. 
• Minska rejektmängderna vid samrötningsanläggningar. 
• Öka återföringen av rötslammet vid kommunala avloppsreningsverk. 

För att minska miljöpåverkan vid rötning och kompostering, t.ex. ökat utsläpp 
av metan och lustgas till luft, har Naturvårdsverket tagit fram allmänna råd och 

612 Avfall Sverige.
613 SMED Rapport Nr. 155, 2014. Uppföljning av etappmålet för ökad resurshushållning i 

livsmedelskedjan.
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en handbok.614 Branschen jobbar frivilligt genom Avfall Sverige med att begränsa 
utsläppen från biogasanläggningar och anläggningar som uppgraderar biogas till 
fordonsbränsle. Drygt 30 biogas- och uppgraderingsanläggningar har anslutit sig 
till det frivilliga åtagandet.615 

Ökad resurshushållning i byggsektorn

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så  
att förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat material-
utnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent 
senast 2020.

Sammanfattning

Naturvårdsverket bedömer, även om statistiken är bristfällig och uppgifter är 
osäkra, att det är sannolikt att Sverige redan idag uppnår återvinningsgraden för 
bygg- och rivningsavfall på minst 70 procent som gäller för etappmålet. Detta 
under förutsättning att flödena av bygg- och anläggningsavfall som idag inte  
rapporteras in kan tillgodoräknas i uppföljningen av återvinningsmålet.

Resultat

De data och den statistik som finns tillgänglig för att bedöma hur Sverige ligger 
till idag jämfört med målet är mycket bristfällig. Med de metoder för uppföljning 
som hittills används i Sverige så rapporterar Svensk MiljöEmissions Data (SMED) 
att återvinningen ligger på ca 50 procent för 2012.616 Betydande flöden av bygg- 
och rivningsavfall saknas dock i dagens statistik, flöden där återvinningen ofta är 
nästan hundraprocentig.617 Det gäller bland annat krossad betong och annat avfall 
som återvinns och som hanteras av mindre avfallsanläggningar. Denna hantering 
ingår idag inte i statistiken för uppföljning av etappmålet.

614 NFS 2003:15 Naturvårdsverkets allmänna råd till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) om 
metoder för yrkesmässig lagring, rötning och kompostering av avfall

615 Sammanställning av mätningar inom frivilligt åtagande 2007–2012. Avfall Sverige. 
Rapport U2012:15

616 Sundqvist, J.-O., 2014. Återvinningsgrad för byggavfall- ASP 2014, u.o.: SMED.
617 Sundqvist, J.-O., 2014. Återvinningspotential för byggavfall, Stockhom.
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Naturvårdsverket arbetar aktivt för att åtgärda den alltför låga kvalitén hos 
byggsektorns avfallsdata. Under 2013 beslutade Naturvårdsverket om utökad 
datarapportering av byggavfall i miljörapporter från tillståndspliktiga avfalls-
behandlingsanläggningar618 med första datainsamling under 2015 och första  
rapportering via Svenska Miljörapporteringsportalen (SMP) 2016. De nämnda 
åtgärderna för att förbättra sektorns avfallsdata väntas få effekt först referensåret 
2016 som rapporteras till Eurostat 2018.

Även om statistiken är bristfällig och uppgifter är osäkra, bedömer Naturvårds-
verket att det är sannolikt att Sverige redan idag uppnår den återvinningsgrad för 
bygg- och rivningsavfall på minst 70 procent som gäller som EU:s och Sveriges 
gemensamma mål till år 2020.619 Detta under förutsättning att flödena ovan av 
anläggningsavfall kan tillgodoräknas i uppföljningen av återvinningsmålet.

Analys

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda behovet av styr-
medel för att nå etappmålet. Möjliga styrmedel ska konsekvensutredas och förslag 
ska därefter lämnas på vilka styrmedel som bedöms vara lämpliga att genomföra. 
Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet i mars 2015. 

Med anledning av att tillgången på data är mycket bristfällig är det idag inte 
ändamålsenligt att föreslå några ytterligare styrmedel eftersom det inte går att 
mäta eller följa upp effekterna av dessa styrmedel för en ökad återvinning av 
bygg- och rivningsavfall. Istället föreslås åtgärder för att förbättra bygg- och riv-
ningsavfallsstatistiken. Naturvårdsverket har dock inom uppdraget översiktligt 
undersökt styrmedel som bedöms kunna införas och ge effekt innan målåret 2020.

Under 2013 och 2014 genomförde Naturvårdsverket och Boverket en tillsyns-
vägledningskampanj för byggnads- och miljöinspektörer. Syftet var att öka tillsy-
nen av bygg- och rivningsprojekt så att mängden avfall minskar och hanteras på 
ett miljömässigt godtagbart sätt.

618 NFS 2013:12, www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2013/nfs-2013-12.pdf
619 IVL Svenska Miljöinstitutet, 2014. Analys av lämpliga åtgärder för att öka återanvändning 

och materialåtervinning av bygg- och rivningsavfall. Stockholm: Naturvårdsverket.
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ETAPPMÅL OM BIOLOGISK MÅNGFALD

Ekosystemtjänster och resiliens
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Etappmålet om ekosystemtjänster och resiliens innebär att viktiga ekosystem-
tjänster och faktorer som påverkar deras vidmakthållande är identifierade och 
systematiserade senast 2013.

Sammanfattning

Etappmålet har delvis nåtts. Identifiering och sytematisering har kommit igång, det 
kvarstår arbete med påverkansfaktorer, den geografiska och rumsliga fördelningen 
i landskapet av områden och strukturer som har särskild betydelse för den biolo-
giska mångfalden och för viktiga ekosystemtjänster. Det är viktigt att arbetet med 
förbättring av kunskapsläget fortsätter. 

Resultat

Naturvårdsverket har, i samråd med Havs- och vattenmyndigheten, på regeringens 
uppdrag tagit fram ett underlag för fortsatt arbete med att samhällsekonomiskt 
värdera ekosystemtjänster i skrivelsen Sammanställd information om ekosystem-
tjänster NV-00841-12620.  

Naturvårdsverkets har även på regeringens uppdrag och i samråd med andra 
centrala myndigheter, i två skrivelser rörande grön infrastruktur gett underlag 
till en landskapsanalys, en styrmedelsanalys samt förslag till framtagande av en 
handlingsplan på regional nivå, under 2014 kom ytterligare ett uppdrag om att ta 
framriktlinjer och genomförandeplan för de regionala handlingsplanerna, uppdra-
get redovisas 2015 och genomförandet pågår till 2017. 

Sverige deltar aktivt i det forskningsnära arbetet inom EU med kartläggning och 
bedömning av ekosystemtjänster (MAES) och har varit ledande för en pilotstudie 
som fokuserat på skogens ekosystemtjänster. Pilotstudierna har redovisats i en 

620 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/
regeringsuppdrag/2012/ekosystem-ekosystemtjanster/ekosystem-tjanster.pdf
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rapport621 som utgör en vägledning för nationell kartläggning av ekosystem och 
deras tjänster. 

Inledande analyser av marina ekosystemtjänster i arbetet med att införa havs-
miljödirektivet har gjorts622.

Analys 

I skrivelsen Sammanställd information om ekosystemtjänster (NV-00841-12) 
beskrivs ekosystemtjänsternas betydelse för människors välbefinnande i Sverige, 
både ur ekonomisk och social synvinkel. Rapporten poängterar vikten av att syn-
liggöra värdet av ekosystemtjänster samt att det är angeläget att ekosystemtjänster 
framöver ingår i beslutsunderlag där så är relevant. Underlaget utgör ett första 
svenskt underlag för systematisering av ekosystemtjänster som kan användas för 
fortsatt arbete med kartläggning och identifiering av ekosystem och dess tjänster 
samt viktiga påverkansfaktorer. Ekosystemtjänster har sytematiserats och iden-
tifierats enligt det internationella klassificeringssystemet CICES623. Etappmålet 
har därmed delvis uppnåtts. Det kvarstår dock svårigheter att följa upp både hot, 
påverkan och resiliens med tillgänglig kunskap. För att skapa bättre förutsätt-
ningar för det fortsatta arbetet med att identifiera och systematisera ekosystem-
tjänster och de faktorer som påverkar deras vidmakthållande är det viktigt att 
fortsätta arbetet med förbättring av kunskapsläget och förståelsen för värdet av de 
komplexa samband som ligger till grund för ekosystemens viktiga funktioner och 
processer.

Målet har delvis nåtts genom skrivelsen NV-00841-12 men fortsatt kartlägg-
ningsarbete kvarstår för att klarlägga den geografiska och rumsliga fördelningen i 
landskapet av områden och strukturer som har särskild betydelse för den biologis-
ka mångfalden och för viktiga ekosystemtjänster. Se även etappmål om betydelsen 
av den biologiska mångfalden och värdet av ekosystemtjänster samt under Ett rikt 
växt- och djurliv. 

621 Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. Indicators for ecosystem 
assessments under Action 5 of the EU Biodiversity Strategy to 2020.  
https://circabc.europa.eu/w/browse/837b3dda-6b1a-4316-a554-723e31062c8f

622 Havs- och vattenmyndigheten. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och 
Östersjön. Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. 
https://www.havochvatten.se/download/18.2a9b232013c3e8ee03e3c84/1362744444478/
God-Havsmiljo-2020-Del-1.pdf

623  http://cices.eu/
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Betydelsen av den biologiska mångfalden och  
värdet av ekosystemtjänster 
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Etappmålet om betydelsen av den biologiska mångfalden och värdet av eko-
systemtjänster innebär att senast 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald 
och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska 
ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är 
relevant och skäligt.

Sammanfattning

Arbete har påbörjats och pågår med en forskningssatsning, regeringsuppdrag 
rörande kommunikation om ekosystemtjänster om grön infrastruktur, klimatan-
passning m.m. Sverige deltar aktivt i den internationella plattformen IPBES och 
leder ett nordiskt projekt om ekosystemtjänster. De processer som nu har initierats 
ger en god förutsättning för att nå målet till 2018.

Resultat

Inom forskning för miljömålen pågår en forskningssatsning: ”värdet av eko-
systemtjänster”624 som kommer belysa hur värdet av ekosystemtjänster bättre kan 
beaktas i olika beslutssituationer.

Det har gjorts en inledande analys av marina ekosystemtjänster i arbetet med 
att införa havsmiljödirektivet625.

Naturvårdsverket arbetar med att genomföra en kommunikationssatsning om 
ekosystemtjänster. Uppdraget från regeringen ska slutredovisas till Miljödeparte-
mentet senast den 31 januari 2018.

Regeringens proposition 2013/14:141 En svensk strategi för biologisk mångfald 
och ekosystemtjänster har antagits.

624 http://ekosystemtjänster.se/forskningsprojekten.4.1acdfdc8146d949da6d591.html 
625 Havs- och vattenmyndigheten. God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och 

Östersjön. Del 1: Inledande bedömning av miljötillstånd och socioekonomisk analys. 
https://www.havochvatten.se/download/18.2a9b232013c3e8ee03e3c84/1362744444478/
God-Havsmiljo-2020-Del-1.pdf
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Sverige har deltagit aktivt i det forskningsnära arbetet inom EU med kartlägg-
ning och bedömning av ekosystemtjänster (MAES626).

Sverige deltar aktivt i arbetet inom ramen för den mellanstatliga plattformen för 
ekosystemtjänster och biologisk mångfald IPBES och leder ett NMR-finansierat 
IPBES-relaterat nordiskt projekt om ekosystemtjänster.

Analys 

De sju forskningsprojekt som beslutades få medel från utlysningen om värdet av 
ekosystemtjänster inom miljöforskningsanslaget kommer senast 2016 ha ökat 
kunskapen kring hur ekosystemtjänster kan integreras i beslutsfattande på olika 
nivåer. 

Genomförande av kommunikationssatsningen pågår och riktas mot målgrupper 
och aktörer som i sin tur kan kommunicera budskapet vidare – så kallade vidare-
förmedlare. Dessa målgrupper har identifierats. Vidare har nuläges-, målgrupps- 
och behovsanalyser genomförts. Ett antal aktiviteter och förberedelser för riktade 
kommunikationsinsatser pågår. 

2014 antogs regeringens proposition (prop. 2013/14:141) med en strategi för 
hur den biologiska mångfalden ska kunna stärkas och ekosystemtjänster kunna 
säkras för framtiden. Ekosystemtjänsters värde ska bli en naturlig del i samhälls-
planering och näringslivsutveckling. 

EU-arbetsgruppen MAES arbetar vidare med fördjupningar om hur synergier 
kan skapas mellan internationella och nationella forskningsprogram och projekt, 
samt med behovet av kommunikation och spridning av vetenskapliga resultat 
för de krav som ställs för integrering i beslutsfattandet. Som stöd för arbetet del-
tar Naturvårdsverket med stöd av nationella forskare i EU projektet Esmeralda, 
projektet startar 2015 och syftar till syntetisering av forskning kring metoder för 
kartläggning av EST med målsättning att ta fram beslutsstöd. 

Det är angeläget att integreringen och kommunikationen av ekosystemtjänsters 
värde beaktar de brister i rådande kunskapsläge som finns samt att den långsiktiga 
kunskapsuppbyggnaden fortskrider för att målet ska nås.

Arbetet för att göra betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystem-
tjänster  allmänt kända och integrerade i ekonomiska ställningstaganden, politiska 
avväganden och andra beslut i samhället har påbörjats. Se även etappmål om eko-
systemtjänster och resiliens samt Ett rikt växt- och djurliv.

626 http://biodiversity.europa.eu/ecosystem-assessments/european-level
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Hotade arter och naturtyper
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Etappmålet om hotade arter och naturtyper innebär att åtgärdsprogram för att 
uppnå gynnsam bevarandestatus för sådana hotade arter och naturtyper som 
inte kan säkerställas genom pågående åtgärder för hållbar mark- och vatten-
användning och befintligt områdesskydd ska vara genomförda eller under 
genomförande senast 2015.

Sammanfattning

Bedömningen är att etappmålet kan nås genom det pågående arbetet med att ta 
fram och genomföra åtgärdsprogram och naturtyper. Cirka 200 åtgärdsprogram 
ska vara fastställda och avslutade eller under genomförande 2015. 

År 2014 fastställdes 16 nya åtgärdsprogram för hotade arter. Uppdatering gjor-
des av 18 program. Vid årets slut var 138 program gällande. Antalet genomförda 
och avslutade program är 47. 

Även om programmen finns på plats behövs mer resurser för att genomföra 
dem även efter 2015. Reglerna för miljöersättningar i jordbruket ändras 2015. Det 
innebär att ersättningar som behövs för att genomföra åtgärder i vissa program 
försvinner.

Resultat

Arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper pågick under 
90-talet i liten skala, 2003 ökades verksamheten till cirka 200 program om totalt 
cirka 400 arter. År 2014 fastställdes 16 nya åtgärdsprogram för hotade arter: 
större barkplattbagge, violett guldvinge, låsbräknar i hävdade marker, läderbagge, 
hällebräcka, skalbaggar på äldre död tall, stäppfingersvamp, gölgroda, hotade 
insekter på krisslor, glanstagel, humlepälsbi, fågelfotsmossa, almblombock, jämt-
landsmaskros, strandskinnlav samt steklar, myrlejonsländor och spindlar i sand-
dyner. Uppdatering gjordes av 18 program.

Vid årets slut var 138 program gällande. Antalet genomförda och avslutade 
program är 47.  

Kunskap som finns sammanställd i åtgärdsprogram, samt ibland även resultat 
från åtgärdsprogramsarbete, används bl.a. för att ge underlag till aktörer: 

• Om vad de kan göra för att gynna hotade arter och deras livsmiljöer. Det 
handlar om att tillgängliggöra information om förekomst av arterna, om 
deras ekologiska krav samt vilka åtgärder som kan vidtas för att gynna dem.
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• Så att de ska anpassa sina rutiner för att gynna naturvärden. T.ex. har läns-
styrelserna i sitt arbete med sandmarker skapat rutiner hos täkthandläggare 
så att täkter inte rutinmässigt efterbehandlas genom återställning av skog. 
Istället förs ofta dialog om möjlighet att skapa miljöer som gynnar både bio-
logisk mångfald och friluftsliv.

• Så att de kan anpassa befintliga styrmedel. Det kan vara anpassning av åta-
gandeplaner inom utvald miljö i landsbygdsprogrammet för att gynna hotade 
arter och naturtyper.

• I miljöprövningar. 

Den största effekten av åtgärdsprogrammen är att de ökat naturvårdskompetensen 
i länen. Kunskapssammanställningar om arter och naturtyper har höjt kvaliteten 
på naturvårdsarbetet. Den resurs som koordinatorerna och åtgärdsmedlen utgjort 
har varit avgörande för att den nyvunna kunskapen kunnat omsättas i praktiken 
och har bidragit till att åtgärderna utförts på de ställen där de gjort störst nytta. 

Fastställda 
program

Genomförda 
program

Figur 46. Fastställda och genomförda åtgärdsprogram för hotade arter 1991–2014

 KÄLLA: NATURVÅRDSVERKET

För att bevara hotade arter tar Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och läns-
styrelser fram åtgärdsprogram. Enligt etappmålet ska 214 åtgärdsprogram för ca 400 arter 
vara genomförda eller under genomförande senast 2015. Det omfattar en knapp fjärdedel av 
Sveriges omkring 2 000 hotade arter. 
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Analys 

Regeringens bedömning var att etappmålet kan nås genom att pågående arbete 
med framtagande och genomförande av åtgärdsprogram för hotade arter och 
naturtyper fortsätter. Enligt tidigare beräkningar är målet totalt 214 program. 
Programmen behöver inte vara genomförda i sin helhet vid målåret627.

Målet kommer att nås med avseende på att ca 200 åtgärdsprogram kommer att 
vara fastställda och under genomförande eller genomförda. Detta är något lägre 
siffra än det 214 som ursprungliga angavs från Naturvårdsverket enligt regerings-
uppdrag år 2003.  Anledningen är att under arbetet har ny kunskap framkommit 
och för vissa av dessa arter har Naturvårdsverket gjort bedömningen att de beva-
randeåtgärder som är angelägna kunde hanteras inom redan befintlig verksamhet 
(t.ex. artskyddsförordning, tillsyn, rovdjursförvaltning, reservatsförvaltning).

Resurserna för att genomföra dem alla är dock inte tillräckliga. Uppskattningen 
av länsstyrelsernas behov, grundat på en sammanställning av åtgärder och kostna-
der som listas i fastställda program och i de program som är på remiss, är ca 100 
Mkr årligen. Annan finansiering för att genomföra åtgärderna minskar drastiskt 
då reglerna för miljöersättningarna inom jordbruket ändras 2015. 

Den absolut viktigaste åtgärden för att nå flera andra viktiga aktörer i land-
skapet är att involvera Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. Styrmedel de förfogar 
över är avgörande för att nå resultat i skog- och i odlingslandskapet. Naturvårds-
verket kan bistå myndigheter med kunskapsunderlag och förslag till samverkan. 
Naturvårdsverket planerar inom åtgärdsprogram för hotade arter under 2015 att:

• ta fram ytterligare åtgärdsprogram för hotade arter
• öka dialogen med berörda aktörer och centrala myndigheter 
• införa arbetssättet OpenStandard för att öka förankring av åtgärder hos 

aktörer, förstärka analysen av vilka åtgärder som behövs samt förbättra 
resultatuppföljning och -redovisning. 

• analysera resultat från arbetet 2003–2014 samt se över behovet av ytterligare 
åtgärdsprogram på den terrestra sidan. 

Havs- och vattenmyndigheten planerar att ta fram 7 nya program.

 

627  651 Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning 
etappmål. Ds 2012:23 Regeringskansliet.
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Invasiva främmande arter 
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Etappmålet om invasiva främmande arter innebär att invasiva främmande  
arters effekter i Sverige vad avser biologisk mångfald samt socioekonomiska 
effekter på bland annat hälsa ska vara bedömda och prioriterade insatser för 
bekämpning ska ha inletts senast 2015.

Sammanfattning

Bedömningen är att etappmålet inte kommer att nås fullt ut under 2015. Arbete 
med införandet av EU:s direktiv om invasiva främmande arter pågår för närva-
rande och kommer att styra mycket av inriktningen i verksamheten under de när-
maste åren. Prioriterade insatser för bekämpning av vissa arter, t.ex. mårdhund, 
har inletts och pågått i ett antal år.

Resultat

I december 2013 fick Naturvårdsverket i uppdrag att revidera den nationella stra-
tegin och handlingsplanen om främmande arter från 2008. Skälet till översynen 
var att en ny EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och 
spridning av invasiva främmande arter (EU-förordningen om IAS628) var under 
förhandling, en förordning som under 2014 har antagits. Förordningen trädde i 
kraft den 1 januari 2015. Översynen fokuserade på behov av åtgärder för att upp-
fylla förordningen, och genomfördes i samråd med Jordbruksverket och Havs- och 
vattenmyndigheten. Som samordnande myndighet föreslogs Naturvårdsverket. 
Ansvariga myndigheter föreslogs för flertalet åtgärder i den uppdaterade strategin, 
dock krävs ytterligare utredning av vissa insatser. 

Bekämpningen av vissa invasiva främmande arter, främst mårdhund, har fort-
satt under året.

Analys 

De åtgärder som förordningen kräver är kopplade till den förteckning över inva-
siva främmande arter av unionsbetydelse, som ska tas fram av kommissionen.  

628 Invasive Alien Species
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Ett förslag till förteckning ska finnas senast den 2 januari 2016. För en invasiv 
främmande art av unionsbetydelse kommer det enligt förordningen att vara för-
bjudet att föra in arten till EU och mellan medlemsstater, transportera den, släppa 
ut den på marknaden, sälja, byta, använda, odla, föda upp eller hålla, tillåta att 
den reproducerar sig eller släppa ut den i miljön. 

Sverige måste i likhet med andra EU-länder genomföra åtgärder för att hantera 
de arter som finns upptagna på förteckningen. Det finns dock andra arter som 
innebär en allvarlig risk i Sverige, som inte kommer att finns med på unionslistan. 
I Sverige finns cirka 2000 främmande arter men alla dessa utgör inte en risk för 
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Idag uppskattas det att cirka 350 av 
dessa är invasiva, dvs. de hotar biologisk mångfald och ekosystemtjänster, men 
dessa kan även ha signifikanta negativa effekter på människors hälsa och ekono-
min629. En bedömning på nationell nivå måste göras för att skilja ut de arter i  
Sverige som vi behöver agera mot.

EU-förordningen om IAS kräver att de huvudsakliga spridningsvägarna där 
potentiellt invasiva främmande arter oavsiktligen kan introduceras, ska identifie-
ras och prioriteras, och åtgärder för att hindra introduktion vidtas. Beredskaps-
planer för invasiva och potentiellt invasiva arter eller artgrupper bör tas fram så 
att åtgärder snabbt kan sättas in om dessa arter kommer in i landet.

EU-förordningen om IAS ställer krav på hanteringsåtgärder för arterna av 
unionsbetydelse som finns i landet. Medlemsstaterna ska utrota eller kontrollera 
populationerna av dessa arter. Det finns också krav på övervakning. Befintliga 
övervaknings- och inspektionssystem har delar som kan användas för att övervaka 
invasiva främmande arter, men det behövs en översyn både för att utreda vilka 
nya delar som behöver utvecklas och den tekniska utformningen av systemet. 
Detta för att kunna få information om vilka främmande arter vi har i landet, deras 
utbredning och ekologiska effekter. Övervakningssystemet ska kunna ge en var-
ning när nya invasiva främmande arter av unionsbetydelse kommer in i landet, så 
att en snabb utrotning av dessa kan sättas igång.

EU-förordningen kommer att styra mycket av arbetet med invasiva främmande 
arter under de närmaste åren, och därmed även hur resurserna används. Åtgärder 
och övervakning kommer främst att gälla arter av unionsbetydelse, om sådana 
finns i landet. Vilka arter som hamnar på förteckningen är därför av mycket stor 
betydelse för vilka insatser som kommer att genomföras. Det är därför inte sanno-
likt att någon genomgående bedömning av invasiva främmande arters effekter 
i Sverige vad avser biologisk mångfald samt socioekonomiska effekter på bland 
annat hälsa ska komma till stånd under 2015.

629 Se preamble (3) i förordningen sid 3.
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Kunskap om genetisk mångfald 
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

En kartläggning och övervakning av den genetiska mångfalden ska ha inletts 
senast år 2015.  

Sammanfattning

Sedan tidigare finns en viss kunskap, som mer eller mindre systematiskt ajour-
hålls, om den genetiska mångfalden inom odlade växter, husdjur och kommersi-
ellt viktiga skogsträd. Kunskapen om den genetiska mångfalden har ökat för de 
stora rovdjuren, en utveckling som förväntas fortsätta i och med att ökat bruk av 
DNA-baserad övervakningsmetodik. För övriga vilda djur förekommer praktiskt 
taget ingen kartering och ingen löpande övervakning av genetisk mångfald. Målet 
uppnås inte. 

Resultat

Övergripande principer för en övervakning av genetisk variation finns i Natur-
vårdsverkets rapport 5712 Genetisk variation hos vilda växter och djur i Sverige 
(2007) och i verkets redovisning av regeringsuppdraget Förslag till Nationellt 
handlingsprogram för bevarande av genetisk variation hos vilda växter, djur och 
svampar (2008) (dnr M2008/1356/Na), men det har inte funnits resurser att starta 
något karterings- eller övervakningsprogram. 

Övervakningen av de stora rovdjuren har setts över och genetiska metoder för-
väntas komma till bredare användning där. Även i annan övervakning, inte minst 
limnisk och marin, kan genetiska metoder förväntas komma till bredare använd-
ning bland annat för uppföljning av Havsmiljödirektivets deskriptorer. Någon 
specifik övervakning av genetisk mångfald finns f.n. dock inte. Genetisk mångfald 
har inte heller studerats hos det stora flertalet vilda djur, växter och svampar.

Genom Programmet för odlad mångfald, POM (ansvar SJV, utförare SLU) har 
genetiska analyser gjorts av utvalda insamlade växtgrupper. Syftet har inte primärt 
rört övervakning av genetisk variation utan karaktärisering för identifikation och 
urval av unika genotyper. Analyserna har i flera fall avslöjat okänd och inte tidi-
gare bevarad gen-/alleldiversitet. Resurserna är otillräckliga för fortlöpande analys 
av vilda populationer av s.k. kulturväxtsläktingar, av vilka många är rödlistade.
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Genetisk mångfald bland de svenska husdjuren är beroende av enskilda djur-
ägare som håller djuren. Djurägarna är organiserade i avelsorganisationer och 
rasföreningar som har officiell status eller erhåller stöd via det svenska lands-
bygdsprogrammet. Som villkor för detta har organisationer och föreningar krav 
på sig att hålla djuren i härstamningsregister, arbeta enligt den för rasen fastställda 
avelsplanen och årligen rapportera djurantal och könsfördelning samt i vissa fall 
även andra genetiska parametrar. Vissa föreningar samlar dessutom in och rappor-
terar omfattande hälso- och fruktsamhetsdata. Flera föreningar driver projekt för 
att kartlägga egenskaper inom rasen samt arbetar med att utveckla och kvalitets-
säkra djurregistren så att dessa blir korrekta och kompletta. 

Kunskap om den genetiska variationen hos både kommersiellt viktiga och 
övriga skogsträd är förhållandevis låg. Den genetiska mångfalden av skogsträd 
kartläggs eller övervakas inte för närvarande. Rapporten The state of forest gene-
tic resources in Sweden – Report to FAO (Skogsstyrelsen, Rapport 12/2012) inne-
håller information om genetisk mångfald hos de kommersiellt viktiga skogsträden 
och förslag till åtgärder för in situ- och ex situ-bevarande. Under 2014 har Skogs-
styrelsens in situ-bevarande av inhemska skogsträd ökat i biotopskyddsområden. 
Genbevarandet av vilda populationer är tänkt att ske i hela Sverige för att fånga in 
skogsträdens genetiska variation. Den genetiska variationen kartläggs eller överva-
kas inte men genresurser i biotopskyddsområdena ska följas upp och skötas.

Inom FAO:s kommission för genetiska resurser för livsmedel och jordbruk 
(CGRFA) implementeras en ny global aktionsplan för att bevara och uthålligt bru-
ka skogsgenetiska resurser. Lämpliga indikatorer för att övergripande kartlägga 
och övervaka genetisk mångfald hos skogsträd är under utveckling. Indikatorerna 
kan möjliggöra övergripande genetisk information både för kommersiellt viktiga 
och övriga skogsträd i Sverige utan att använda resurskrävande molekylära eller 
kvantitativt genetiska analyser.  

Analys 

En viss övervakning förekommer av domesticerade växter och djur i samband 
med bevarandearbetet av äldre sorter och raser. En uppbyggnad av övervakning 
av genetisk variation hos vilda djur- och växtpopulationer enligt det förslag som 
finns, eller i någon annan form, är just nu inte aktuell om inte Naturvårdsver-
ket, HaV, Skogsstyrelsen eller SJV tillförs nya resurser för ändamålet. Med detta 
utgångsläge är det omöjligt att uppnå etappmålet till slutet av 2015. Vi bedömer 
därtill att utan ytterligare resurser kommer etappmålet inte att nås, även om 
målåret skulle senareläggas. 
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Helhetssyn på markanvändningen 
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Etappmålet om helhetssyn på markanvändningen är att samordningen inom  
den statliga förvaltningen har förstärkts senast 2016 så att helhetssynen på 
markanvändningen har ökat.  

Sammanfattning

Bedömningen är att etappmålet kan nås genom det pågående arbetet med  
regeringsuppdrag om grön infrastruktur, klimatanpassning samt kommunikation 
om ekosystemtjänster. Dock har ingen särskild utredare utsetts med uppgift att 
utreda hur en förstärkt samordning kan uppnås.

Resultat

Etappmålet har sitt ursprung i Miljömålsberedningens strategi för en långsiktigt 
hållbar markanvändning och ska bidra till internationella mål för biologisk mång-
fald om uthålligt jord-, skogs- och vattenbruk samt säkrande av ekosystemtjänster 
och till EU:s mål om att bevara och restaurera ekosystem och deras tjänster samt 
öka jord- och skogsbrukets bidrag till bevarande och restaurering av den biologis-
ka mångfalden. Detta ska ske genom att en särskild utredare tillsätts med uppgift 
att utreda hur en förstärkt samordning kan uppnås i den statliga förvaltningen i 
syfte att öka helhetssynen på mark- och vattenanvändning.630 

Regeringen har inte utsett någon särskild utredare med denna uppgift. Dock 
har ett antal andra processer påbörjats i syfte att skapa en gemensam syn på land-
skapet. Naturvårdsverket har fått ett antal regeringsuppdrag som leder i denna 
riktning. Viktigast bland dessa är två regeringsuppdrag om grön infrastruktur. Det 
första, som ska levereras hösten 2015, handlar om att ta fram riktlinjer och en 
genomförandeplan avseende regionala handlingsplaner för grön infrastruktur och 
genomförs tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, 
Boverket, Trafikverket och Skogsstyrelsen samt ett antal länsstyrelser. Det andra, 
som ska levereras hösten 2017, handlar om att koordinera arbetet med att utveck-
la en fungerande grön infrastruktur och ska genomföras i samarbete med länssty-
relserna, Havs- och vattenmyndigheten, Statens jordbruksverk, Boverket, Trafik-

630 Prop 2013/14: 141
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verket, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och andra berörda myndigheter 
och aktörer. Även regeringsuppdragen till Naturvårdsverket om klimatanpassning 
i arbetet med biologisk mångfald (i samråd med länsstyrelserna och SMHI) samt 
kommunikation om ekosystemtjänster bedöms kunna bidra till en ökad helhetssyn 
på markanvändningen. På den marina sidan bör särskilt arbetet med havsplane-
ringen nämnas.

Analys 

Regeringens myndigheter har olika och ibland motstridiga mål och roller i frågor 
som rör markanvändningen631. Det är inget problem i sig själv. Däremot kan det 
bli ett problem när det saknas gemensamma verktyg för att beskriva och hantera 
de utmaningar som finns i landskapet, där många intressen behöver samsas. Den 
biologiska mångfalden får ofta ge vika för mer direkta ekonomiska intressen. 
Arbetet med begreppet ekosystemtjänster syftar till att synliggöra den biologiska 
mångfaldens olika värden för människan, inte bara de värden – ofta produktions-
relaterade – som brukar styra markanvändningen. På så sätt kan begreppet bidra 
till att skapa en ökad samsyn på vilka samhällsekonomiska konsekvenser som 
följer av olika beslut i markanvändningen, även om avvägningen mellan olika vär-
den förblir en politisk fråga.

Mark- och vattenanvändningen styrs till stor del inom sektorerna. Många frå-
gor som rör den biologiska mångfalden är dock inte sektorsspecifika utan kräver 
ett landskapsperspektiv. Till exempel kan kantzoner mellan skog och jordbruks-
mark vara mycket viktiga för den biologiska mångfalden. Sammanhangen i land-
skapet är viktiga för arters möjligheter att sprida sig, inte minst med tanke på kli-
matförändringen. Arbetet med grön infrastruktur syftar till att stärka dessa sam-
manhang för att skapa ett mer resilient landskap som ger bra möjligheter för den 
biologiska mångfalden att överleva. Det kan handla om att identifiera och säkra 
konnektivitet (sammanhang) mellan skyddade områden, men även om att iden-
tifiera nya värdetrakter och förstärka planeringen för landskapet i stort. Det kan 
också bidra till att minska negativ påverkan från en sektor på angränsande områ-
den. På så sätt bidrar det pågående arbetet med grön infrastruktur till en ökad 
helhetssyn på markanvändningen, dels hos de myndigheter som arbetar direkt 
med regeringsuppdraget, dels hos länsstyrelserna och kommunerna som kommer 
att arbeta med regionala och lokala planer. För att samordningen ska kunna för-
stärkas på ett märkbart sätt behöver nya resurser tillföras.
 

631 Motstridiga mål kan även förekomma inom en och samma myndighet
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Skydd av landområden, sötvattensområden  
och marina områden 
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: NATURVÅRDSVERKET

Sammanfattning

Bedömningen är att hela etappmålet inte kan nås med dagens tempo. Vad gäller  
skyddet av landområden har arbetet med ESAB-paketet (Ersättningsmarker i  
Sverige AB), inom vilket Naturvårdsverket fått 100 000 hektar att byta med 
skogsbolag, stift och vissa allmänningar för att skydda värdefulla skogar på deras 
markinnehav, utförts till 92 %. De bytesobjekt Naturvårdsverket fått har ännu 
inte fått formell skyddsstatus. Takten i övrigt skogsskyddarbete har legat på en 
något lägre nivå jämfört med tidigare år. För skyddsvärda sötvattensområden har 
ett omfattande arbete med metodik för genomförandet bedrivits av Havs- och  
vattenmyndigheten tillsammans med länsstyrelserna under 2014. Detta kommer 
att implementeras under 2015, och innebära effektivare naturreservatsarbete i lim-
niska miljöer. Vad gäller det marina skyddet, innebär det regeringsuppdrag Havs- 
och vattenmyndigheten fått att arbetet intensifieras.

Resultat

Etappmålet har sitt ursprung i Miljömålsberedningens strategi för en långsik-
tigt hållbar markanvändning och ska bidra till internationella mål för biologisk 
mångfald. Regeringens beslutade om etappmålet om skydd våren 2014. Det skiljer 
sig från miljömålsberedningens förslag på några punkter, och innefattar följande 
delar:

• Skogar med höga naturvärden ska skyddas från avverkning. Detta ska ske 
genom att det formella skyddet av skogsmark har ökat med cirka 150 000 
hektar skogsmark med höga naturvärden och i behov av formellt skydd  
nedan gränsen för fjällnära skog. 

• Skogsbrukets frivilliga avsättningar bör ha ökat i omfattning med cirka  
200 000 hektar skogsmark i områden som har eller kan komma att utveckla 
höga naturvärden till totalt 1 450 000 hektar.

• Det formella skyddet av våtmarker har ökat med cirka 210 000 hektar 
genom att myrar med höga naturvärden i den nationella myrskyddsplanen 
skyddas. 

• Det formella skyddet av sjöar och vattendrag har ökat med minst 12 000 
hektar. 
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• Det formella skyddet av marina områden har ökat med minst 570 000 hektar. 
• De ekologiska sambanden har stärkts så att skyddade och på andra sätt 

bevarade områden och biotoper är väl förbundna och integrerade i land-
skapet, inklusive den marina miljön, genom att den gröna infrastrukturen  
har utvecklats och förstärkts.

Analys 

Målen för skydd av värdefull natur innebär en ambitionshöjning vad gäller fram-
för allt våtmarker och marina miljöer. Naturvårdsverket och länsstyrelserna har 
haft genomförande av Myrskyddsplanen genom reservatsbildning eller motsva-
rande som mål i flera år, men av resursskäl prioriterat ner arbetet, eftersom det 
i många fall bedömts att den generella lagstiftningen om markavvattning, samt 
utpekandet av objekten i Myrskyddsplanen som Natura 2000-områden räcker 
för att deras värden inte ska äventyras. I åtskilliga MSP-områden ingår avsevärda 
arealer skog också, vilket kan skapa problem, då kostnaderna för att säkra hela 
MSP-objekt kan bli orimligt stora, om även skogen formellt ska få skydd. 

På den marina sidan har arbetet med anledning av etappmålet just inletts, men 
i och med det regeringsuppdrag som Havs- och vattenmyndigheten fått kom-
mer detta att prioriteras under 2015. Även vad gäller de marina miljöerna, måste 
skyddsformer och arbetssätt klargöras.

Vid 2014 års utgång var drygt 10 600 km2, ca 6,6 % av havsarealen formellt 
skyddad.

För skogsskyddet har arbetet med ESAB-paketets Ersättningsmarker i Sverige 
AB genomförande varit centralt under 2014, och själva bytesaffärerna har genom-
förts till 92 %. Detta arbete kommer att fortsätta under 2015, men uppfyller i sig 
inte etappmålet, då den satsning som gjordes när Sveaskog avstod 100 000 hek-
tar produktionsskog för att bytas mot 60 000 hektar skyddsvärd skog inräknats 
i det tidigare delmålet i Miljökvalitetsmålet Levande skogar. Den fördröjning i 
måluppfyllelse som tidigare rapporterats om, vid 2010 års avrapportering, gör att 
avstämningen av det nya etappmålet om 150 000 hektar är svåruppföljt. Takten 
på skogsskyddsarbetet har för närvarande sjunkit av flera skäl, förutom budget-
minskning, även den förändring av expropriationslagen som genomfördes 2010, 
vilket inneburit att areal skydd per satsad krona minskat kraftigt, även om det 
också inneburit att intrångs-affärer underlättats.

En viktig insats som kommer att inledas 2015 är att se över den nationella stra-
tegin för formellt skydd av skog, för att uppdatera den, och inkludera senaste rön 
om skogsskyddsarbete, samt även de riktlinjer och rekommendationer Naturvårds-
verket tagit fram i Processbeskrivningen för skydd, samt skogsskötselstrategin. 
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Tabell 8. Beslut om skyddade områden, arealer (ha), uppdelat på naturtyper 2014

Våtmarksskyddet har fått stå tillbaka för mer prioriterade insatser i och med 
att Naturvårdsverket och länsstyrelserna bedömt att hotbilden mot våtmarkerna 
varit mindre prekär än mot motsvarande andra habitat. En mer långtgående analys 
av de relativa hotbilderna kommer att göras under 2015 i arbetet med att se över 
de nationella skyddsstrategierna. Naturvårdsverket måste också göra en samlad 
bedömning av olika styrmedels möjligheter att bevara de våtmarksknutna värdena. 

Arbetet med det limniska områdeskyddet har intensifierats under 2014, i och 
med att Havs- och Vattenmyndigheten genomfört ett projekt för att utveckla krite-
rier för områdesskydd av sötvattenmiljöer, likt de som utvecklats för marina mil-
jöer. Resultaten från detta projekt kommer att implementeras under 2015. Innan 
dessa kriterier är inarbetade och antagna, är det svårt att peka ut hur mycket 
områdesskydd som genomförts i de limniska miljöerna.

Skogsbrukets frivilliga avsättningar av produktiv skogsmark med höga natur-
värden är omfattande och en del av det ansvar som följer av skogspolitiken med 
sektorsansvar och frihet under ansvar. Skogsbrukets frivilliga avsättningar av skog 
nedan och ovan den fjällnära gränsen uppgick 2010–2011 till totalt 1 245 000 
hektar produktiv skogsmark. Skogsstyrelsen har klassat 647 000 hektar av de 
frivilliga avsättningarna som områden med utvecklade (höga) naturvärden varav 
en stor andel har höga till mycket höga naturvärden och benämns ”Områden 
med utvecklade naturvärden” (OMUN). Nästa klass är ”Utvecklingsmark”, bl.a. 

Naturtyp Hektar

Tallskog 2 170

Granskog 3 140

Barrblandskog 1 840

Barrsumpskog 620

Lövblandad barrskog 1 920

Triviallövskog 460

Ädellövskog 360

Triviallövskog med ädellövinslag 170

Lövsumpskog 100

Hygge/Brandfält 750

Impediment 850

Våtmark 3 090

Naturtyp Hektar

Övrig våtmark 250

Hävdad våtmark 10

Torvtäkt 0

Odlad mark 90

Äng 10

Betesmark 120

Substratmark 10

Övrig öppen mark 190

Exploaterad mark 10

Sjöar och vattendrag 1 250

Hav 760

Totalt 18 170
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områden som inom en nära framtid ska kunna utveckla naturvärden och uppnå 
nyckelbiotopsklass, omfattande cirka 143 000 hektar. Om kraven för ”OMUN” 
eller ”Utvecklingsmark” inte uppfylls, klassas området som ”Annat värde”. Enligt 
Skogsstyrelsen omfattar områden med ”Annat värde” 259 000 hektar. Exempel på 
vad som skulle kunna finnas i kategorin ”Annat värde” är s.k. restaureringsskogar 
som på sikt kan få höga naturvärden och som har avsatts just i det syftet.”

Totalt motsvarar befintliga frivilliga avsättningar cirka 5 procent av den pro-
duktiva skogsmarken. 

Miljöhänsyn i skogsbruket 
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: SKOGSSTYRELSEN

Etappmålet om miljöhänsyn i skogsbruket är att senast 2015 är de förväntningar 
som samhället har på miljöhänsyn i skogsbruket tydliggjorda och kända för 
skogsbruket, så att de får en praktisk tillämpning.   

Sammanfattning

Med dialogprojektet har Skogsstyrelsen tillsammans med skogssektorn tagit ett 
steg framåt i att skapa gemensamma målbilder för god miljöhänsyn632. Skogs- 
styrelsens effektutvärdering visar att samsynen om vad som är god miljöhänsyn 
har ökat, och att skogsbrukande organisationer anser att lagkrav för miljöhänsyn 
nu är tydligare. I januari 2015 startade den nya uppföljningen av vilken miljö- 
hänsyn som skogsbruket tar vid föryngringsavverkning med modulerna kantzoner 
vid vatten, hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd. De skogsbrukande 
organisationer som inte deltagit i Dialogprojektet har en tydligt mer skeptisk 
inställning till implementering av målbilder och förändring av uppföljningssystem. 

Resultat

Etappmålet om en miljöhänsyn vid skogsbruk beslutades av regeringen  
2014-02-27.633 I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten i form av genom-
förda åtgärder som vidtagits.

632 Markör Marknad och Kommunikation. 2014. Skogsstyrelsen. Rapport: ”Dialog om 
miljöhänsyn” – Intervjuer med skogsbrukets deltagare i dialogprojektet

633 Regeringsbeslut I:3 M2014/593/Nm
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DIALOG OM MILJÖHÄNSYN

Skogsstyrelsen har under åren 2011–2013 genomfört projektet Dialog om miljö-
hänsyn. Målsättningen med projektet var att bidra till: 

• Ökad samsyn om sektorsansvarets innebörd 
• Utvecklade sätt att beskriva målbilder för god miljöhänsyn 
• Väl kända lagkrav för miljöhänsyn 
• Uppföljningssystem som kan utgöra grunden för en fortsatt utvecklings-  

och lärprocess 

Skogsstyrelsens effektutvärdering634 visar att de skogsbrukande organisationer 
som deltagit i dialogprojektet generellt är positiva till både process och resultat. 
Överlag är siktet inställt på någon form av implementering av resultaten.

MÅLBILDER FÖR GOD MILJÖHÄNSYN 

I dagsläget finns gemensamma målbilder för mark och vatten, hänsynskrävande 
biotoper, sociala värden och kulturmiljöer. En samverkansgrupp för förvaltningen 
av målbilderna för god miljöhänsyn bildades under hösten 2014 med syfte att 
hålla samsynen och dialogen om miljöhänsynens bidrag till måluppfyllelsen av de 
skogs- och miljöpolitiska målen levande. 

Fler målbilder kommer tas fram i de ämnesspecifika arbetsgrupperna från  
dialogprojektet, dessa har utökats då intresset är stort från skogsbruket.

UTVECKLAD HÄNSYNSUPPFÖLJNING 

I januari 2015 startade uppföljningen enligt det nya systemet av vilken miljöhän-
syn som skogsbruket tar vid föryngringsavverkning med modulerna kantzoner vid 
vatten, hänsynskrävande biotoper och naturvärdesträd. Arbetet med att utveckla 
systemet kommer att pågå under 2015. Statistiken bygger på treårsmedeltal och 
publiceringen av resultat börjar år 2018.

ÖVRIGA INSATSER

Skogsstyrelsen har under 2014 arbetat med framtagande av informationsmaterial 
om miljöhänsyn, interna och externa målbildsutbildningar, bedrivit systematisk 
dialog där fokus legat på miljöhänsyn med ledningarna för de 77 största skogs-
bruksaktörerna och ideella organisationerna, fortsatt arbetet med att utveckla 

634 Duvemo K. och Eriksson A. (2014) Effektutvärdering 2013. Intern rapport. Diarienummer 
2013/2108.
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systematisk och skarpare tillsyn, samt arbetat med återkoppling av miljöhänsyn 
vid avverkning till yrkesverksamma.

Analys 

HUR HAR ARBETET ORGANISERATS OCH BEDRIVITS  
RELATIVT FÖRSTUDIERNAS REKOMMENDATIONER

Med dialogprojektet har Skogsstyrelsen tillsammans med skogssektorn tagit ett 
steg framåt i att skapa gemensamma målbilder för god miljöhänsyn635. 

Skogsstyrelsens effektutvärdering636 visar att samsynen om vad som är god mil-
jöhänsyn har ökat med målbildsarbetet. Att de skogsbrukande organisationerna 
i stor utsträckning är inställda på fortsatt arbete och implementering av resultat 
innebär att det finns en stor potential för framtida effekter i skogen. Dock krävs 
fortsatt arbete med t.ex. målbilder och uppföljningssystem. De skogsbrukande 
organisationer som inte deltagit i Dialogprojektet har en tydligt mer skeptisk 
inställning till implementering av målbilder och förändring av uppföljningssystem. 

En god grund har lagts för ett nytt utvecklat system för uppföljning av miljö-
hänsynen i skogen och för ett kontinuerligt lärande. Skogsbrukets representanter 
är dock avvaktande vad gäller implementering i väntan på konkreta utfall. De 
första resultaten från den nya hänsynsuppföljningen väntas under 2018.

Effektutvärderingen visar också att skogsbrukande organisationer anser att 
lagkrav för miljöhänsyn nu är tydligare. 

635 Markör Marknad och Kommunikation. 2014. Skogsstyrelsen. Rapport: ”Dialog om 
miljöhänsyn” – Intervjuer med skogsbrukets deltagare i dialogprojektet

636 Duvemo K. och Eriksson A. (2014) Effektutvärdering 2013. Intern rapport. Diarienummer 
2013/2108.
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En dialogprocess i ett nationellt skogsprogram 
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: SKOGSSTYRELSEN

Etappmålet om en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram är att en öppen 
dialog med intressenter som berörs av skogen och dess värdekedja har etable-
rats senast den 1 juli 2015. Dialogen omfattar ekonomiska, sociala och miljö-
mässiga värden och syftar till att skogen och dess värdekedja ytterligare bidrar 
till utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en växande biobaserad samhälls-
ekonomi.   

Sammanfattning

Ett programråd med representanter för en rad olika organisationer och myndig-
heter med intresse i skogen har utsetts. Programrådet har haft två möten och en 
dialogprocess i ett nationellt skogsprogram har påbörjats. Då olika aktörer har 
olika utgångspunkter och framtidsbilder är det en stor utmaning att åstadkomma 
en ökad samsyn som kan resultera i en brett förankrad skogsstrategi.

Resultat

Etappmålet om en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram beslutades av  
regeringen 2014-02-27.637 I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten i form 
av genomförda åtgärder som vidtagits.

INRÄTTANDE AV ETT PROGRAMRÅD OCH ÖVRIG ORGANISERING

Ett programråd med representanter för en rad olika organisationer och myndig-
heter med intresse i skogen har utsetts. Programrådets roll är bland annat att ge 
vägledning till dialogprocessen under hela dess löptid. Programrådet har haft två 
möten, det första i juni 2014 och det andra i februari 2015.

Följande organisationer finns representerade i programrådet:
Fältbiologerna, GS Facket, IKEA, Innventia, LRF Skogsägarna, Naturskydds-

föreningen, Naturvårdsverket, Preem, Region Västerbotten, Skogsindustrierna, 
Skogsstyrelsen, Stockholm Environment Institute, Sveaskog, Svebio, Svenska Eko-
turismföreningen, Svenskt Friluftsliv, Sveriges Hembygdsförbund, Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU), Sverok, Vinnova och WWF.

637 Regeringsbeslut I:3 M2014/593/Nm
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Därutöver finns ett sekretariat med projektledare kopplade till Närings- 
departementet. Den exakta bemanningen av sekretariatet är under utarbetande. 
Även representanter från andra departement har kopplats till skogsprogrammet.

I Skogsstyrelsens regleringsbrev för 2015 framgår att Skogsstyrelsen ska ”bistå 
Regeringskansliet i arbetet med ett nationellt skogsprogram”.638 Av reglerings- 
brevet framgår inte närmare vad det innebär och för närvarande pågår diskussio-
ner för att förtydliga detta.

KOMPLETTERANDE FÖRSTUDIE AV SLU

Hösten 2014 genomförde SLU via Future Forests en kompletterande förstudie.639 
I förstudien lämnas förslag till övergripande organisation samt spelregler för den 
långsiktiga dialogprocessen som syftar till att möta MCPFE (Ministerial Confe-
rence on the Protection of Forests in Europé) elva principer för nationella skogs-
program. Förslagen ligger i linje med tidigare rekommendationer från Skogsstyrel-
sens förstudie.

Erfarenhetsutbyte har i omgångar skett med Finland som länge arbetat med 
skogsprogram. Senaste utbytet skedde i januari 2015 då det finska ministeriet 
besökte Skogsstyrelsen i Jönköping. Även Näringsdepartementet deltog med en 
representant.

Analys 

HUR ARBETET HAR ORGANISERATS OCH BEDRIVITS  
RELATIVT FÖRSTUDIERNAS REKOMMENDATIONER

Arbetet med en dialogprocess i ett nationellt skogsprogram påbörjades av den 
förra regeringen och har fortsatt under den nya regeringen. Regeringsskiftet har 
inneburit viss fördröjning av arbetet.

De åtgärder som hittills vidtagits följer i huvudsak förstudiernas rekommenda-
tioner. Arbetsgrupper som ska leverera underlagsmaterial inom ett antal viktiga 
ämnesområden inom skogens hela värdekedja ska tillsättas. Det finns samtidigt ett 
fortsatt behov av att tydliggöra roller och ansvar inklusive principer för deltagan-
de och spelregler för att skapa förtroende och legitimitet för processen. Regeringen 
avser att syntetisera arbetet i en skrivelse eller proposition.

638 Regeringsbeslut 1:3 L2014/2165/LB (m.fl.) 2014-12-22
639 Future Forests Rapportserie 2014:2 – Förstudie om det Nationella Skogsprogrammets 

dialogprocess
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FÖRUTSÄTTNINGAR FINNS FÖR ATT ETABLERA EN ÖPPEN DIALOG

Skogens roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle och en biobaserad samhälls-
ekonomi har under de senaste åren debatterats och diskuterats i såväl media som 
inom forskarsamhället och politiken. Frågorna spänner över flera sektorer och 
politikområden samtidigt som olika aktörer har olika utgångspunkter och fram-
tidsbilder.640 

Detta talar för att en öppen dialog bör kunna etableras inom ramen för en dia-
logprocess i ett nationellt skogsprogram. Samtidigt kommer det att vara en stor 
utmaning att åstadkomma en ökad samsyn som kan resultera i en brett förankrad 
skogsstrategi.

Ett variationsrikt skogsbruk 
UPPFÖLJNINGSANSVARIG MYNDIGHET: SKOGSSTYRELSEN

Etappmålet om en ett variationsrikt skogsbruk är att bestämmelser har för-
tydligats så att det senast 2015 finns goda förutsättningar för ett variationsrikt 
skogsbruk.   

Sammanfattning

Troligen krävs ytterligare åtgärder för att skapa förutsättningar för ett variations-
rikt skogsbruk förutom att justera regelverket. Skogsstyrelsen, med stöd av SLU, 
håller på att genomföra ett antal förändringar och studerar möjligheten till ytter-
ligare förändringar i främst skogsvårdslagens 5, 6 och 10 §§.

Bland ytterligare åtgärder märks att skogsbruket behöver bli bättre på att bedriva 
olika former av skogliga försök som kan redovisas och utgöra grund för en ökad 
variation. Kunskap om och attityder till hyggesfritt skogsbruk behöver förbättras.

Resultat

Etappmålet om ett variationsrikt skogsbruk beslutades av regeringen  
2014-02-27.641 I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten i form av genom-
förda åtgärder som vidtagits.

640 Se t.ex. Future Forests projekt Intressenternas önskvärda framtider: http://www.slu.
se/sv/centrumbildningar-och-projekt/future-forests/om-future-forests/syntesprojekt/
intressenternas-onskade-framtider/

641 Regeringsbeslut I:3 M2014/593/Nm
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Etappmålet fokuserar på att regelverket, främst i form av skogsvårdslagen, är 
utformat så att det finns förutsättningar för ett variationsrikt skogsbruk. 

REGELVERKETS UTFORMNING

Skogsvårdslagen medger idag en stor frihet för ägare och brukare att utforma 
olika skötselåtgärder. Ett fåtal åtgärder är förbjudna som hyggesplöjning och 
användning av herbicider. För ett antal åtgärder finns regelverk som styr upp nytt-
jandet.

Tonvikten i arbetet har legat på regelverken runt anläggning av ny skog och 
avverkning av skog. Regeringen har via ändring i lag ökat möjligheten för Skogs-
styrelsen att medge dispenser från delar av de här regelverken för försöksverk-
samhet. Det avser § 5 (Skyldighet att anlägga ny skog); §6 (Föryngringsåtgärder); 
samt § 10 (Avverkning av skog).

Skogsstyrelsen håller för närvarande på med att göra nödvändiga följdändringar  
till följd av lagändringarna. Preliminärt ska de fastställas av Skogsstyrelsens sty-
relse i oktober 2015.

Inom ramen för regeringens satsning på adaptiv skogsskötsel har ett antal kun-
skapsunderlag tagits fram för att belysa behovet av ytterligare förändringar. De 
avser lagkurvorna till §§ 5 och 10 samt Lägsta ålder för föryngringsavverkning i 
de fyra nordligaste länen (§ 10).

Beträffande lagkurvorna har Skogsstyrelsen tagit fram ett beskrivande PM. SLU 
avser att studera behovet av förändring med hänvisning till dagens kunskapsläge. 
Preliminärt förefaller grunden för § 5 vara god medan den är väsentligt oklarare 
för § 10. En rapport väntas senare under 2015.

Avseende lägsta ålder för föryngringsavverkning i de fyra nordligaste länen hål-
ler Skogsstyrelsen precis på att avsluta ett kunskapsunderlag. 

Analys 

REGELVERKETS ROLL

Regelverkets roll för att få ett variationsrikt skogsbruk bedöms vara liten. Sett 
över tid har regelverket förändrats vid flera tillfällen. 1979 infördes många detalj-
regler som sedan i huvudsak togs bort 1993, bl.a. för att medge en större variation 
i brukandet. Variationen har dock inte ökat.
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ANDRA FAKTORER

För att få ett mer variationsrikt skogsbruk krävs troligen ytterligare åtgärder 
förutom att justera regelverket. Skogsbruk är en verksamhet som bedrivs på kom-
mersiella grunder där vikten är stor både i att kunna få goda intäkter som att via 
ständiga rationaliseringar minska kostnaderna.

Den starka jakten på kostnader har medfört att skogsbruket utvecklats mot att 
klara av ett fåtal åtgärder effektivt. Såväl personal som utrustning är inriktade 
mot det. En bieffekt av detta är att variationen inte har ökat. 

För en ökad variation krävs att skogsbruket blir bättre på att bedriva skoglig 
försöksverksamhet. Det förekommer idag, men de följs sällan upp och redovisas. 
Beträffande hyggesfritt skogsbruk finns också fortfarande rätt bred skepsis till 
följd av historiska misslyckanden under tidigt 1900-tal.

Dessa faktorer behöver också adresseras på lämpligt sätt. 

.
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Miljömålen   
Årlig uppföljning av Sveriges miljökvalitetsmål 
och etappmål 2015

Miljöutvecklingen är fortsatt positiv när det gäller luft-

föroreningar och belastningen med näringsämnen. Inom 

klimatpåverkande gaser och biologisk mångfald är 

utvecklingen oroande, även om det går att se att insatser 

ger resultat. Miljöarbetet i Sverige är långsiktigt och sker 

inom många olika områden. Satsningar pågår i hela landet 

på nationell, regional och lokal nivå men det finns svårig-

heter. Det finns brister i tillämpningen av styrmedel och 

lagstiftning, men även bristande resurser.

I årets nationella uppföljning av miljökvalitetsmålen 

görs inga bedömningar om målen kommer att nås efter-

som det sker i den fördjupade utvärderingen av miljömålen 

2015. Miljömålssystemet består av generationsmålet, 16 

miljökvalitetsmål, preciseringar till varje miljökvalitetsmål 

och 24 etappmål. 5 av etappmålen beslutade regeringen 

om 27 februari 2014. Bedömningarna av utvecklingen 

i miljön ansvarar respektive myndighet för och har sin 

grund i propositionen 2009/10:15, ”Svenska miljömål – 

för ett effektivare miljöarbete” samt i regeringens beslut 

om preciseringar av miljökvalitetsmålen.

Mer information finns på miljömål.se/au
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